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l. Nazwa olaz edre§ Zamawiającego uPolraźniotrego:

Komonil{.cjł Gminy Talnowo Podgórnc TPBIJS sp. z o.o.

ul. Rokietnic|Q 23,62_080 Tarnowo Podgóme

NI}| 777-22-91-3ó3

Regon:631230993

falś do korespond€ncii lY §irflwi€ Zamówienia: +48 6181d7 r37

stro[a intemeto a: www,bip,tDbus,com.Dl/DrzetaĘ:i

2, TlTb udzielenia zamówienia:

2,1. Do dzielenia przedmiotolręgo zanó{,ienia śosuje się prżepi§y usia$! ż dnia 29 słcznia 2t]0'l roku -
Prawo zamórvieli publiczflvch (Dz. U. l2015t . poz, 2164 z późI]. zln.\. żNancj dalej ..xstalłą Pzp".

pizepls_v rrl,konaricze rrYdane l1a jęj podslaMc oraz lv spm§ach flieruegulowanych uslalłą Pzp. pzepisJ

ustavl ż dnia 23 klłielnia 19ó.ł roku - Kodeks crłilny (Dż U z 201ór , poz, 380 ze Zn ),

2,2 Nnnejsze postępo§anic prowad"-one jest \Y trybic plzetargu nieograniczonego na podstaivię arl, 39

i nas1, §ta$T Pzp o $grtości szaoxrtorvej Fzekaczającej ń\ł1lo artość kwot_v ok€ś]onej iY Fzepisach
*Tkonawczlch §ldanych na podslawie art, l1 ust, 8 uslawv Pzp

2,3. Na podsta$,ię art. 16 ust, 1ustawy prawa zźrnó\r,ień publicznYch, Komuikźcja Gminy Tarno\r,o

Podgórne TPBUS sp z o.o, /oslal uporvaźriory pźęz bioĘcę udżial \{ niniejszlrn żamowte u
podmiol_Y do przeprowadzenia pos|ępowania i udzieleńa zamówicnia § ich inieniu i na ich źecu, W]-'k]iż

Zamawiając,\,ch. bioĘcych udżial w zam&l,ienid wspólnym zawiera Zaląćz ik nr l0 do sIwZ.
2.4 Zama$iająq, upo,lYźniony zaprasza do skladenia ofert w postępolłaniu prorvadzon},m rł trybie

pżętargu nieogmniczonego o WatoŚci §zacunłolvej p.żekrżczającej l§ł,otl okreś]one !t, przepisach

łTdanych na podstawie art, il uś. 8 uslalł1 Z dnia 29 s§czŃa 2004 roku - Prało Zan1ó\fień

pubiicznych (Dz. U. ż 20l5 L. poz. 2164 z póżn. zm.), Zwan€j dalej ..ustawą Pzp".

3, Pżedmiotem pośtępowatria je§t zakup i doslawa ol€ju napędotego na potrzebJ Zamawiającego

Uporvaznionego i podmiotÓĘ w§każanych w załączniku nr 10 do sIwZ
4. szczęgóloil opis pżedmiot zamó§ienia 7-najduje się rł Rozdżiale 2 ninicjszej spec_.v,fikacji

Istoh,Ych warud(&] Zamóńenia w Zalączniku nr 1 do slwz.

Inłbrmrcje dodttlowe:

5.l.Zanrarłiejacy upowaźŃony nie Drzewiduie możlivości udzielenia zanrórvień, o których mo$a rł.art

67 us1, ] pL1. 7 ustż\,w z dnia 29 rycznia 200,i r, hawo zamówień pubijczn!,ch,

Zał}a$iającł lĘo\łaż ony nię pze\łidrde Za§,a.cia umo§1, rarno$€j

Zama§.iający upowaźńony nię Drzc$iduie aukc]i elekronicznej

Za alriający upolżżńony d@!§Z9Za sktadarie ofert częścio}ych.

ZlrMwiaiącv upo\łażniony ńe doD szcza skladarria ofert waria olĘ,ch

Z n]§LJjac\ Upoużniony rię Drzeuldule Drat\a op.]i,

ZarMwiająry- upowżnion\,nie Dże,§idlrie z$,olania zebrania Wykonawców w ce]u r1taś eda

UeŚCi Speq rl]€cj l l§'oln)ch WarUl*o\,/2mó\\len|a,

5,8, Za awiaiąq połażnion},j!ę!Ęqltlli§ wl.tnagali. o któ]ch mo\ł? w an, 29 ust, 4 usta\łT Pz" 
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5,9 Zarnawiając}, uporvażniory, fufo.n j€. że ńę Drżellidrlje możliwości udzielenia w]łona$c_Y

ulnosl .7.1lC./eL na poc./el !q kona]ua,allló! lerua,

5,l0, Zarnawiając,Y upo\Yażnioiy nie żda ,$niesienia zabezpieczęnia nale^.tego l}_Tkonania Umow]-,

6, Uż},le W niniejszej Spe.yfikacji IstotnYch Waruntó\r żfunóilienia terminy maią lĘslępujące /_rvrc7_enre.

Zamn}Yiai ący utlowrżnion.v.'
Kom nikacia Gmilv Tamolro Podgóme TPBUS Sp, z o.o,, ul, Rokietnicka 23.

62,080 Tamowo PodgórDe

złmi}Yi8j ący
Zanrawjająq upowaznioĄ, §TaZ z podn olami okręś]onyn 1ł Załączniku nr 10

do ślWż

Po§tępoWanie Uq,aźa się Postępowanie prowadżone FzŁz za1\1a\\,iającega Da podsta\l,ie

ąinjcjs,,qJ spec) fi kac]i I\lotn)ch Warułós,/amó§ lcnin,

slwz niniejsza spec}fikacja lstotn},ch Wanrrlkó,li ZamówieDia

Ustawrłżp uslaią Z dnia 29 s§cżnia 2004 r, _ Pńq,o zal1lówięń pub]iczn}ch (Dz U,
z2aI5 r,. poz 2161 zpó^. zl,n)

zamó§ienie Naleł przez to rozumieć zamó§ienie publicżne. którego przedniot zo§tał
$, sposób sz§zegóło1rl opisAn}, §, Rozdziale 2 SIWZ oraz §, Zalącznikt nr 1

do sIwZ

osoba fizy§znŁ osoba pĘllvlul a]bo jednostka organizlcyjm nieposiadająca
osobo§oŚci pmrłnej, która ubi€ga się o udzięlęnie %mówienia pubiicmego.
zlozyla of€ńę iub zawarla urno*ę w spra\ł,ie zamólłie a publicznego.

Kod cPV ozrraczenie prżedmiotu Zamówienia,lvealłng wspÓlnego slownilG Zamówień

oznacza Umowę \ł spniYie ręalizacji zamó§,ielia publiczt8o za\ł,artą międzt
Zama\łiając],rn a W}tonawcą. kiórego oferta żostala v},brana jało
najkoźystniejsza,

Umowl o podwykonawstwo

Oznaczż umo\łę § fonnię pisenrnej o charakterze odplatnyn, kiórej
prz€dmiotem są usługi, dosta§T lŃ roboty budo\ltane sŁlno\viąc€ część
zamówienia publicmego, za\łarlą niędł rrfóran]m Przez ZarMwiającego
qvkona$,cą a jnrlYm podD ot€ln (pod,\łYkonawcą),

Płatnik
zanmrłiającv upoBźnion} oraz podmioty vskazane ił Zalącznik nr l0 do
sIWZ

1

2

Przedmiotem po§tępowania jeś ,,zakup i doslljła oleju napędołego".

wykona§,ca zobowiązany .jest aealżorłać zamóNienię dla cręści I i Części ll na zasadań i
,§anu&ach okeŚlon],ch \łe lvzoże umowl, stano,lr,iącei Zalączni|( Nr 8 do sIWz

Wykona$,ca tsł...amnhlje. ze splzedawane i do§tarc7łne palivo będzie spełdało 1łlmogj jakościo\Ye

okr€ślonę w Rozpożądzeniu Minista GospodaTki ż dnia 9 pźdżiemika 2015 r, .w spra§ie
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1.

8.

9

]1

t0.

lt]l11agań jekościoiTch dla pe]jrł cieklvch (Dz. U, z 2015 r, poz. 1680) i lq,mogi okleślone

nomach PN,EN 590:2006.

W],kona§.a lrędzie dostarcza] paliwo do zbiomika Zamaqiającego 1ł YłZnaczonyn iemiDie, plżY

u4:cit środkó\r transpotu sp€lniając]clr nofiry prze\łidżiarc 1\, pr_cpisach dot]czącfcb ocllron),

środoryiska,

Prze{lmiot zamó}Yicni| skhdł §i§ z 2 części:

a) cżęść I zamó§ienie obejmuje zal{np i dostawę ole.ju napędo\ręgo w p]anorłaflej ilości

650.000 litńw do stacji paliw Zama\]lającego zlokalizoIenei r\,Tarno§i€ Podgóme, pr,ry ul,

Rokielńckiel 2j, 62480 Tano\ło Podgóne $ okresie od 02.03.2017 roku do 28,02,2018 roku,

ugodnie u inforruacią \yskażaną n, Zalłczniku nr l do sIwZ. Wielkość pojedynczćj dostalł.y

nie będzie mniejsz, niż 7.000 litróJv i więk§ża niż 12.000 litńw.

b) cZęść TI zamólłienie obejmqje zźtup i dostawę o]eju napędowcgo \ł ptanolraiej ilości

250.000 łitrórv do stacjj paliN Za awiającego zlokalizowanei 11 Tamowie Podgónre. pż\, 1,

Zaclroalniel 4, 62-080 Tamo.lło Podgóme § okresie od 02,03.2017 roku do 28 02 20]8 roku.

zgodnie z inlornracją \1,skażar4 \r Zalącżniku n. 1 do slwz. Wictkość pojedlnćze.i dośarr}

nie będzie mniejsża nż ,1.500 litró$, i rłięk§za nż 7.5t}0 litńv.

Dęklaro§ane w §$,. 1aląc^ikach zapoizebo§,ade na olęj napedo§:V jes1 Melkością szacuikową

i śfuł i\.tączni€ do obliczenia cell, ofer§, i nie noże b\,ć podsta\łą Jakichkohłiek mszczeli Ze

strony W\.koM§cv

Zama§iający Upo§.żnionY nie prże$iduję dosta$y lY ś§ięta omz dnj ustz\iolłIo lvol e od pmcy,

DIa Cżęści I pżedmiofu zamówienia. a dosla§f bęĄ pra,jmo§lne § dni robocze i sobot} od godz

08]00 do 22:00. Dla części II pźcdmiotu zan&lienia do§larla będą prłjmolłanc rł dń óbocze od

godz. 08:00 do 14i00

Zenalłiająą po§,ażnioN l\1łnaga, ab,Y poszczególne dosta§,\, odb!$,alY się 1ł telminie llle

dluźsz! niż .ł8 8odżl]l od rnomęnhr złożenja przez Zafie$,iające8o zanró§,ienia

Zana\łiający upo§aźnioiy §skazuje następującę ad.es], dostaw dla posz€zególnyclr cżęscl

prżcdmiotu 4mówienia:

- Cż9ść i przediiotu z2mówia a - ul. Rokietniclia 23, 62_080 Tlrnoł o Podgóme;

- częśc iI pżedmiotu zamfirienia ul. znchodnia 4,62,080 Tamo$o Podgórnej

Zana$,iając!, Llpo\lażniony dopuszcza możliwość sk]adania ofefl częścioll.ich \r odniesieniu do

jednej lub i§ł-stkich części Za r&}ienia.

Pomiar ilości pr4,jmowanęgo pali§a będzie odbFłać się rra iegalizowanlm zbiorn ku. zbiornik

pośiadż ,§fnagane plaweln cech), olau temlin\' l€galizac},jne i spelnia wl,mogi olffęślone §,

Ro4orządżcniu Mlni§lia Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. i, spla}lic \YaruŃów

tcchnjcznych, jakin po\nn! odpolriadać baz_V i stacje paLi\Y pl_vmych. nrrociągi prześylo§,e

dalekosiężlre sfuące do tlJrrspon lop},i produktó§, nafto§:l clr i ich us}luo§anie (tekst iednoliĘ
oglosżony obwiesżc7,ćnicm Ministra Gospodarki Z dnja ]4 sjerpnia 2|I4r, Dz.IJ, z 2011 l-

18j:])

poz.

W
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1z Urżądzenia pomiarolve zamawlającego spelniają pżepisy Rozpolżądzenia Mini§tra Gospodarki z

dnra 22 stycznia 2008 r, § spral\,ie \r]mogó\{ jakimi powlni_Y odpolviaalać zbiomiki pomiaroive

o.az szczegóło\Yego zakresu badali i sprawdzeń \ł],konY\łan\,ch podczas prawnej kontroli

metologi.znej §ch prży.ądów pomiaro,!,lach (tekst Jednolił ogłoszony obwieszczeniem Minislra

Gospodarld Z dnia 2 1 firaj a 2014f. Dąu . z 2011 r. po7.1094).

oznaczęnie prżedmioiu zarnóńenia \łg, §§pólnego sloĘnika zamówień CPV:9.

09134100-8 olej nepędowl

ż.

3,

Te lin realizrcji zamórłienia:

a) od 2 marcł 2017 roku do 28 lutego 2018 rol - dla Części I pzeóniotu zamówięDia;

b) od 2 marcr 2017 roku do 28 lutego 2018 toku - dla części II Fzedmioiu Zamówicnia:

W},kona1l,ca dosĘJcż} odpowi€dnie faktu.y VAT. wfstawiorc na poszczególnych Platnlló$,

oddzieLrie,

Wsz]stkie lozliczenia Zwla? e z rcalizacją zamóńenia publicznego, które8o dotyczy nini€jsza

Specyfikacja Istotnyclr warunków Zamó§ienia będą dokon$anę \ł PLN.

Wykonawcy mogą \łspólnio ubiegać się o Bdzielenie uamówi€nia,

Wykonawcy wspólnie ubiegaiący się o l.talziclenie zanóiienia u$fialviają pełnomocnika do

rcprezentowaflia ich w postępo\łanirr o udzielenie Zanówienia albo reprezenlowania $, poslępolraniu

i /n\'fucia Umo\5 u (pra\yie Zlnló\łlerua publlcżnego

Przepisy dotlczącc wykonarvcy stosuj9 się odpołiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się

t, o udzielenie z9mówienia mogą ubl€ać się W_\,ko.alvcy. klórzy:

l) nie pod]e8ają nTlduczeniu;

2) sp€l ają flźrunki udzial[ w postępowaniu. o ile zoslał one okeśloBe przez Z"ćna\!]a)ą.eEE

1.!,oglosze uozamó\ł,ieniui sIwZ

2, Warunki udziału \ł postęPowaniu.

o udzi€l€ńe zŹrnói,i€nia mogą ubiegać się Wykonawcy. kó.Z}- spełniają wanl ki Ldziału

w postępo\laniu. doĘ,czące:

a) kompetencji lub up.aĘ-nień do prowndżenia olfieślonej dzialslności zawodowei! o ile

wy ik| to z odręblych Przepisów,

b) s}ruacii cl(ollomic/nei lub finan§owej.

c' 7doltroś(.i lc{hni§/oel lub r:luodowej.

- określoDe pźez zamarYiaj4cego w ogloszeniu o znmórYieniu i slwz
3

4

5,

Sirona 6 z 35



o udzielenie zamówietia,

ó, ol§eśl€nic §arunlóTl dzialu rr po§tępo}YnniL

6, i, W}ko n§,ca spclni §arunck udzialu \t po§tę|)owaniu dotlcuącv Do§iadnnia lrcntretencii lub

ulrl'łnnień do Dron,adzenia oln€ślon€i dziAlalności zarvodowei. o ilc ivY ika to z odlcbn,!ch

DIZ§Li§óL o któl}m nrorYa § Rozdzinle .l pkt 2 |it, n) STWZ, jeżeli rYłt Me, ż€:

posiada aklualną konccsję ne obrót paliwemi pL"m]tj §_,\,daną llap odstańe an. 32 Lts1. l pkl. .1

$Tdaną plzez Prcżesa Urzedu Regulacji Encrge8,ki zgodnie z r§ta§,ą z drlia l0 kłielria 1997

roku Pra$o eneLget}czlle (Dz u. z z0l2l poż. 1059 że ż!L). potlłie.dzajaca posiaalźnie

upni,nieli do prowidzel a dzia121ności \\, za]{resie obrolu pali}ami plann]ti,

W Dlz\,Dadkl skladżnia ofęń,§,sDólnei §-$, dokumcnt składa len Z Wl,kona§,ców składaiacYch

ofeńe ł§Dólna. którv \r, ranach konsorciurn będżjc odDol,tadal za realiztcie zadfui obietych

koncesia.

ó,2, w],lronarYca §pełni rvann€li udżialu tY postępowaniu dotYczĄcv §ytułcii ekonomicznei lu|)

finansowei, o lrtlirym mo$a \Y Rożdżiale 4 pkt 2 lit. b) sTwz,jeżcli rYrlraź€, że:

jest ube7riccżoq,od odpo$iedzia]iości cy§,ilĘ 11, załr€sie prowadzoncj dżialalności

7$,ią7a ej ż pżednrjotcin ż2móiienia na srunę g§,irrancyjną ubezpiec7cni?l:

- d]a CZęści I pżedmiotu Zanó\ienia § §r,sokości 1.500.000 PLN (slownie jeden milion

pięćś€t §śięcy zlotych 00/100)i

- dla Części II prżednriolu Zamó\łieria 11,r,nsokości 500.000 PLN (§|owniei pięćset tfsięc)

zlot}ch 00/100).

6 3, wykonalrca §pelni varunek udzidu ti Po§tęp0włniu dotlczacY żdolności technicznei lub

Z!]!!do]!gi, o l(tórym nrowa § Rozdziłte 4 Dlrt 2 IiŁ c) sIwZ..ież.eli rYykaż, że:

posjada odpo§,iednjo doś\yiadczcnic. t] źe §],kon Dalez\'cię !\, okręsie ostalrlich l]zeclr lat

plzed uplvlvenl ienrinu skla.l1nia olert a jeżeli okres prowadzęnia dzialalności jcsl l(rótsó §
tynl okesie. co najmniej d$,ie dosta§,} peljlva o {ańości kżdej z dostalv

- dla cżęści I prcdniolu z2mówie a o \ł-afości nie nniejs/ćj niź 2.000.000100 PLN brutto

- dia c7ęści II pr,edmiot Zafió§ienia o \łańości nie mniejsżej niż 700.000,00 PLN brutto

7, WYkonallca może $ celrr pon\ielalżenia spe}njania tarunkó\r udzialu $, postępo\\anlu,

1! slosot vch sytuacjech oTaz $ odni€sieniu do konkrebego żaiBóNienia. ]ń jego cześci. Poiegać

nn zdolnościaclr lechnica}ch lub Za§odorłl,ch lub s\tuacii finansowcj lub ekonomicznej jinych

podmiotó\ł . nic/-ależnie od charak€m pra$nego lączaq ch go ż nim siosuŃólł plżwn .lr.
3, Zama§,iajac! jednoc7cśnic informuje. że ,.stosowna s],tuacja''. o kórej molra

\ł pl!Ńcie 7 polł!.zcj 1r1 stąpi \11łacaie $ prz\padku kiedl:

8. l, Wykona§,ce. któt], po]ega na żdo]nościach 1ub s\.tuacji irurłch podn otó\r musi udowodnić

Zanuwiającęnłl. że realii,.ując zamówienie. będzi€ dYspono$al niezbędnYtni zasobani

t}ch pod]liotóll,. \i'. szczcgól ości pżedsta$iajac zobo$,iazaric tvch Dodmiotó§ do

odilania mu do dYsDozvcii nie7będnYcil zasobó\ł na Do!żebv reaiizacji 7łmó§ienir,

8,2, W celu ocen_\,. cuy W].kona,lira polegaJąc na 7dolnościach lub s\tuacji inn)-clr podlniotó§

na zasadach określon],ch §, an, 22a ustai,a, PZp. będzie dvspo[o\i"] nie7będnJrnj zasobami

$,stopniu lnożhl9iającym nalęź},lc ltfkonań€ amórlielria public4rcgo oraz oc€D]. €zy

slosunek lącącl Wlkona§cę ż rymi podlńotarni 8,!varźuĄe rżecży\ st! dostep do ich

slrona 7 ż :]5



ZasobóW, Zana§,iającv żąda dokrlmentó§,, kóre okeślają u, Szcz€gólności:

A zakres doslępn}clr $/_\&ona§lry Zasobólł im€8o podmiot l

B, spo§ób §lkor-rstanń zasobón imego podrnio$ prz€u wYkonailcę przY \.!1kolł\\dliu

zamór""ieniapublic^ego:

c. zakJes i okes udzi3lu irrnego podniotu prz}-' r,lTkon}-waniu za óllienia publicznegoi

D. cz,v poóniot. Il.1 zdolnościach któ.ego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkóx,

udzialu rr poslępowani! doryczących w]"ksztalcenia, l§łalifikacji Zaryodo }clr lub

dośNiadc7enia. Tęalizr!ę dostan_.!, których wskazanę żdolności dotyc74,

.Zobo§iązanie innogo podniotu" po,!łllmo b},ć z]ożone iv or,vginalc. Może ono być zlożonc

}t, fonnjc pisefinrego o§riadcżenia imego podrniolu, ale ló\łnięż w postaci im]§h

doku r.nló}r (np. Ufio\ła przędYstępna- umo{,a generalna o lłĘółp€cY). ]stolnę jesl, aby

z lręści p.żed]ożonyclr dolśunentórv Zanawiając!- poz"Yskal infonnacj€, o których mo$,a

purrklach A. B. c i D powfżej,

,.Zobo§iązanie iiiego pomiotu" povinno $§ka4'1ł?ó §, sposób jednoz aczn)

i bezwantŃo\T §,olę i rcgo podmiotu dostępnienia s$/oich zasobórY qYkona§cy

ubiegającenu s]ę o ud7ic]cnie 72rnówielia pub]jcznego,

83,zł e§ia]ąc! oceni, c/,- udostępniane Wykona\rcy przez inne podmio§ zdolności

leclniczne lub 72\łodorve ]ub ich s}tuacja elśonomjcaM lub finanso§a. pozllalają na

$f,każanie przez Wvkona,$cę spelniania waJunkó\Y udżiafu 1v postępolłe ]u oruż /rada.

cż!, nic 7achodżą $,obec 1ego podrniolu podstalła §]kluczenia, o których molĄ,a $, et 24

us1, 1 pk1 13-22 usla$,1,Pżp,

8,4, Zamai,iając] żąda od Wykolu§€y. kóa polega na Zdolnościach iub §,ttracji innych

podinotólł na Zasadach okeślolłch \r ań, 22a usń\łT Pzp. pzedstal e a §, odiiesienirl

do tlch podniotów dokuneitó§,\łnmienionych w Rozdżiaie 6 pk. 5 lit (a - i) SIWZ

s,s,Jeżeli zdolnosci 1eclmiczle lub zawodowe lub s]tuacja ekonomiczna lb finaffowa

podniotu. o którym nowa w pk ,7 Po,\ł"yźej n riejszego Rozdzalu slWZ. nie pot$ierdza

spelnienia przez Wykonarłcę warunków udziah ł postępo\raniu lub złclrodzą wobec tego

podmiotu podsta{y \.v]-kluczenia- Zanuwiającl, żądx. ń1, wYkona§,ca termiIre

określony pżez Zama\łiającego:

a) Zastąpił ten podniot iinYm podtioięm ]ub podmiolami lub

b) zobo§iązal się do osobistego lłlkonania odpołiednicj cżęści żarnóNienia, jeżeli

i,Wkaze §tuacię furaiso§ą lub ekonomiczn4. o klórei mo$,a }a Rozdzia]e 4 pkl 6,2.

slW7

8 6, Wltonawca. który polega Ę sl,fuacji finansowej lub ękonomicznęj i uch podmio!ót!.

odpoviada solidamie z podmioiem, Llóry zobo}t,iążał si9 do udostępnienia zasobó\, 7a

szkodę poniesioną przez Za ania.jącego po\Ą,slałą §§kulek nieudostępnienia §clr
zasobów, clŃa źe za nieudosĘpnienie zasobó\ł nie ponosj win},

9, Zgodnie u an, 2:l us1, 1 P7ł ż poslępo ania o udzielenie zanóqłenia \ll,}Jucza się:

9,1, W],kona\łcę. 1dół ńe §],kazal spelrriaiia §,aruiłó\Y udzialu \1 poslępo\laniu lBb nie
,lr.vkazel bmkl podsiai"\łl.kluczenia:

9,2, W],konawcę będąccgo osobą fiżyczną. kiórego prar:lolrlocnie skazźno za prżestępst$|o:

W
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a) o Lló{rn mowa \r ar1, l65a, an, l8i-l88. art, l89a. an,218-221. arl 228_230ą nrl.

250e. al1, 258 lub ail, 270-309 sta\ła z dnia 6 czffłca 1997 r, - Kodeks knmy (Dz,

U, poz, 5J3. Z późD, zm') lub art 46 lń an, .ł8 usta\,Vy ż dnia 25 czeńvca 2010 r,

o sporcie (DZ, U. z 2016 r. poz t76),

b) o che]akteże telforystycałm, o kóryn mowa .!v afi, 115 § 20 usta\r,Y z dnia 6

czenlca 1 997 r, - Kodeks karny.

d) o kór}m moła 1ł a{. 9 lub art 10 sta,wl- z dŃa t5 czenvca 2012 r, o ś(u&ach

powierzania §!,konYtania prau_Y* cudzoziemmm plzebFaiąc],m §óreil prżepisom na

tęr},lo urn Rżecąpospo]itcj Poiskiej (Dz, U, poz, 769),

9.3. wYkonatcę_ jeżcli urzędującego czloŃa j€go organu zarżądża.jąccgo lub nedzorczego.

wspólnika spóiki rV spółce jarłnej lub pEfit€rskiej albo komplemcnlańusza 1ł, spółce

konrandyto,!łej lub komandytowo-akc},jnej iub prokurenla pm$omocnie skauźmo za

pźestępslło. o którym mowa § plrl 9,2, Roudziah 4 sIWż;

9..|. WYkolraFcę. Wobec któlego w],dano pmwofrociy \ł!rok sądu lub ostateczną deqźję

adni slrac}:iną o zalę8aliu Z uiszczenien podatkórł. op]at hb składek na ubezpieczenia

spoleczne lub Zdrcivotne, clr_vba że r,lTkona,lYca dokonal plaulości należiych podatków.

opłal lub składek na ubezpieczenia spoleczn€ hń zdrolvotn§ unz z odsetkairr lub

grą'\łnami lub za$,all wiąące polozumienie § sprarrj€ splaty l_Yclt ial€moŚci:

9,5,Wykona§Ę. któr} \ł \łnniku zalnierżoncgo dzialania lb rażąc€go niedbalstwa

ręro,\ładził zamarviającego § b]ąd pzy przedstawieni inJonnacii, że nie podlega

1rfkluczeniu. spehia lłanu*i udżiah § postępowaniu lrń klóry zatail t§ idoflnacje ]ub

njejest w sianie plzeds&lq,ić §.lmaga vch dokumentó§,l

9,6 WBonawcę. l(óry lt, \ł,tnik l€klrcm}ślności lub niedbalsnła pżedsta\ł,il inJomucie

\łproładżające rv bląd zalMrvia.jąc€go. mo8ące nrieĆ islotn}, \tpb,w na dec],z.jc

podęjmowale prżez zanmr,iiającego \,! postępo\ł,aniu o ud7.ielenie zanóńenial

9,7, Wykonalr,cę. który b€zp$§nie \Ęł}§al lŃ próbołal §plYnąć na cą-nności

za]na,!1,iającego lub poz)-'sl(aĆ inforrMcje poufn€, mogące daĆ mu prze§?gę

w poslępowaniu o udzielenie zamÓ§ieniai

9.8, WykomI,cę, który bral u&ial $ przlgotoBaniu postępowaŃa o udzięlęnie zanó\rieiria lub

którego pncownik_ a tskże osoba lrTkonująca pracę na Podsia{ie uno§l zlecenia,

o dzieio. agercinej lub irnej umol§,o śrviadcze € usł g. bra] u&ial § p.łgoto.lra u
fikiego poslępowania, chyba że spolYodo,liane §m Zźłiócenie kolriurencjj może byó

1łYcliminolvarc w iinv sposób niż przez \rfkluczeni€ \T ,konalłc] z udzialu

s poslępo$nl u

9,9, WYkonawĘ. k1óry z itl ymi ,!łltona§,canri za\iall porozumienie nDjącę na cęlu

zaklócenie konkrrrencjj między §nkonałcami 1ł postępowaniu o udżielenie uamó$lenia.

co Zamnwiając_v jest lv staiie \łT,kazać 7źr pon lo(ą sloso\ n\ ch łodko\\ do\\ od"''. "'' 

łd
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9, i 0, W!,kona§,cę bęąc€go podmiotem Zbiorolrym. ,lobec którego sąd orżokl Zakaż ubjegania

się o zamówienia pub]iczr€ m podsta$,ie ustalw ż dnia 28 paźdzjemika 2002 r,

o odporłiedzialności podmiotórł żioro§lch za c]^ny 7€bro one pod g.oźbą ken, (Dz, U,

z 2oI5 I. poz, I2I2, 1844 i l855 onż ż 2016 r. paz.137 1544)|

9.1l W},kona,iłrcę, fobec którego orzccżono §łB]em środka zapobiegavczego zalcz ubiegania

się o zamówięnia publicznęl

9,12. Wykona$ców, któ.ł_' naleąc do tej samej grup_v kapiiałowej. !v rozxlrueniu nslawy

z dlia 16 lutęgo 2007 r, o ocirronic konłu]encji i konsurnentóv (Dz, U. z 20]5 r, poz, t8.1,

16i8 i 1634), ztozy]i odjębne ofeĄ/. ofer§,cżęściowe lub wnioski o dop szcz€nie do

udżialu 1ł postępołaniu, ch}ba żc $}*ażą. źe istniejące niędz} nimi po\\ Ląarxa rue

prowadzą do zaklóceńa konkur€ncji 1r postępo\łaniu o udżielenie zamó\łieńa.

10. ztmarYirją€y upoTrażniotrJ tric Prz€widuj€ Tvykluczenia Wykona$cy nir pod§tawie arL 24 uśt. 5

u§ta§t Pzp.

2

l

3.

Do ofert! wykonaryca dolącżs 4!Ed!c-!4-dżcó_§!4 oświadczenie rr żałresie

w§kazinym pźez Zamawi.ją€ego w ogloszeniu o zrmówicniu lub §pec!,likacji istotnych

warunkÓ\y zamówi€nia § fbrmi€ jednolit€go €uropejskiego doknmentu zalrtÓ$ieńa (dalej

zł,anego ,łednolitym dokumentem'), Informacje złwAlte }v jcdlólitym dolomencie stano§,ią

wśtępn€ pofir,ierdzenie, Źe Wykolra$,ca nie podlega wilducżeniu oraz śpelnia ł,lrrunld udzifllu

w po§tępowrniu.

Jednotiry dokument w formalach ,DoC oraz .PDF st&o§,ią odpowiednio Znlącznil( nr 4 do SIwz
i Zalącznil( nr5 do slwz,

LĄVAGA!

wrDdńaiac iednolitv dokument. naleh kićro$nć §ie v§każówkami zanarł..mi

iy In§trulrcii wrBełniania iednolitego dol§rmcntu. która §tnnowi zalłcżnik nr 6 do sJwz

W prż}padku u,pełnianiajednoliIego dokDnenfu nate4 u§,zgiędnić oborviąz4jące przepisy ustaiql

z dnja 29 stycznja 2001 loku - Pm$o zanówień publicznYch (Dż. U, z 2013r. paz. 2161 z p6jx,.

Wykona\Ąca winicn $\pelnić lv jednoli§.rn dohtmercię infonrracj€ iwmagane $,:

a) części II formularza Infornracie dottczącę W!,kona$,c,Y sekcjaA,B.CiD,

b) części III formu]ażźr Podstany $Tkluczenia - sekcja A. B. c. D

c) CzęŚci IV folmularża - KĄ.teia klłalifikacji , Sekcja d

d) części \ł fonndaźa, oświadczenia końco§€
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I^VAGA!

w części Iv s€kcji A o<ompetencje) rY p|łt 1) - należl §ypelnić infol]nicie dot. kon(esji nx

proliadzeni€ dzirl nośCi gośpodarczej w żakrc§ie obfolu paliryami plynn!,mi, ldck}Yatnie do

wymogów olceślonyc} rr tym zik.eśie prżcż Z^mawiżjąceg) w opisie wanrnl(u udzialu

w postępowaniu, o którym morla }Y Rozdzinłe { pkt 6.1. sIwZ.

w części IV sekcji B (s]tuacia el(onomiczna i finanśorYr) § pl.t 5) - należi wlp€lnić

infonnacje dot. ubezpieczenia od odpowiedzia]ności cJlyiln€l W zal(lle§ie plowadzonej

dzinłslności, adekn,atni€ do Wynrogów określonych § tim zlkrc§ic pż9 zama§,iljąctgo

\r opiśie ]rtłunkl' udźił]tt rY po§tęlowaniu! o lrtórym morYł § Rozdzialc.l pkt 6.2, sIWz.

W Części lV scl(ii C (zdo|ność techniczna i zr§odorYa - nźtlEż} w]pe}nić inłbtmacje dot.

ł-'ykazu dostgw, adel$Atnie do w]mogóy old,eślonych N tym zalire§ie l}nez Zlmawiłjąccgo

}r opisie wlrunku udziłlu }Y po§tępowaniu! o którym molya 1r'' Rozdziale.l p|rt 6.3. SIWZ.

,| W,!.kona\Tca. któn po\łoluje się na zasob]- inlłch podmioló\r. iv cclu §l,każairia bralQ isEuefia

§,obec nich podslalv do §ykluczenia omz spe]niefua. § zakresie, § jaknn po§,oluje sję Da ich

lasob}, ,lanlnlró\! udzlalx ,§, postępo§air\ sk]ede telće dla każdego z tvch podttioló\r, odlębh

fonnr arz jednolitego doh]me tu. z1\l,ierającv infomncje \Ll,megane

\ł części ]l sękcja A i B. $, części lll sekcja A. B, C, D i $, Części IV sekc]a d oraz \1, Części VI.

&i€Ą,cie ĘpelnroN i podpisafi, przez te podnioh.

5, Włkot}a]!ca. klórv żamierża powi€źvc ,§,,l,konanie części zairó§,ielrra pod§T,konaivcom, §, celu

§fkazania bmku istnicnia obec nich podsla$, q,kluczęnia ż udżalu w po§tępo$aniu sk]aala lalże

dla kźdego z §ch pod$lkona$,có* odrębnY formularż jed olilego dokumelfu. z1\\iera]ccY

inJonnacje $1nagane 11.Części II sekcja A i B, § Częścj III S€kc]a A, B. C. D i Y, Części IV

S€kcja c{ omż $ Części VT,

6, w pr4płd](u 1łspólnego Lńiegania się o Znó§ienie prżez w},konanców. każdy z Wvkonal\có\\

1ł§pólnie rńiegająctclr się o zźmó\rienie sklada odĘbn\: fornDlarż jednolitego dokrln1entu.

żaiieraiąc}, inforfiracje $]rrragal€ §, częściaclr II. l]i, IV sekcja ct i Vl Dol1lrnęn|a te po\ lnny

pot ierdzać spęhianie l,aruikó\Y udżialu $, po§tępo\:vaniu oraz bmk podslaw $T&luczenla \V

uałJesie. §, kónrlr kźdv z wYkona\rcó§ §Tkazrle spelnianie wżntkó\r, ilżial 11,postępo§aDu

oraz bmk podsiaw \ł_Ykl czenia,

7 W],koll,tlłca może ,fi]kor4,stać § j€dDoli§,fi dokunencie nada] Jktuatrc infornacje Za\rżrl€

i1 iil]y]n j€dnolityn dol{nnencie złożoll_\,nt ,fi, odrębn_\rn posle. powanix o dziele e zamówlenlll,

8, Zanafiający ź-ąda lłskazania p.7cż w},konancę części la ró\łicnia, klóryclr $f,konauic /itruc.l3

powielzJ,ć pod$TkonaNcon. j poda0a FzeZ W].kona$cę finn podĘ,konawcó$,

9. Zgodńe z art. ż6 llst, } sta\ł1, Pzp Zanu§ia]ąó, upo§ażxlion}, pżed ualzie]eiiem zamó\\lerua

11,€z§,ie W}kona§,€ę. którego ofelta Zostala naj§-"!źej oceniona. do złoźenia W \ł],Znaczon] m, n]e

krótszlm ż l0 dni. tenninie 3ktual ch na dzień zlożeŃa o§liadczeń i dokrurlenró§.

pol\ł.lerd7ająclch spe]nianie §€runkói, udrlr]u ł posl$o§'anj olaz brek podsta$ $l&luczenu,

]0, W pĘ,padku \.vskazanja pżez W_l,konawcę doslępności ośŃadczeń lub dokulrreItó\,!. 
" 
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inolva 1ł peregrafic 2 (1.j. dok mentÓ§ skladan],ch §, c€lu potwierdzenń speldarńa l\,aru*ólł

udialu il postępo$"niu, o kór,r.ch no\,"e w Rozdziale 6 pkr l lit, a) oraz pk 2 lil a) SIWZ).

§, pemgrefie J (t] dokume ó\r i oś\riadcz€li skladan,irh \\, cel pot,wierŁc ia bmłu podslaw

§f,k]uczenia w]łona§,c} Z udziału $ poslępolłaniu. o któryclr nro{€ r\ Rożdżialc 6 pL1 5 SlwZ)

i paragĘie 7 (1j. dolqficntó\ł i oś,!,viadczeń skladźnych \ł ceh pot§,i€rduenia brai podstav

\łTkluczenia Wvkonanry z udziaiu il po§lępo\łaniu pvez W\łonawcę fiając€go si€dzibę lub

niejsce Zanrieszkania poza tęĄ-toliun Rżec4,pospotilej Po]skicj, o klórych mo\Ya \ł Rozdźidle 6

pkl 7,1, _ 7,], sIwZ) rozpolzadzenia Mi stra Rozlrojlt Z fuia 26 lipca 2016 loku w splż$le

rod7aiów dokulnent&,!,. jakrch iroże ądać Zama§ia.jąc] od WYkona,Wcli 1v postępo\Jnr

o udżielgnic żamóMenia (Dz. U. z 2()16l. poz, 1126) _ da}ej z\l,anego ,.rozporądzeniem Miiiistra

Rozwoju z dnia 26 lipce 2016 r,".1dóre starrowi Zat{cznik nr 9 do STWZ. § fomlie elek[onLczną

pod okeślonyni adrcsami jntemetoly li ogólnodostęPnych i beżpłaln]clr baz danycL

Zamau,iający pobięra samodżiolnic Z §clr baz dal}cb §,śkazan€ przez WvkoM\cę oświadczenin

1ub dol,,unenty,

11, W Pr4pad1,1, $skażafia prżcż W}*ona\\,cę oświadcz€li lub dokllln€ntó$,, o któryclt nlo$a

iY para$żfie 2 (ti, doklmenló}r skła&?nych § celu ponłierdze a spelniania \!arur*ów udzie]u

§l postępo,fi,aniu o klóryclr o$a Ń Rozdziaie 6 pk1 1 lit, ż) oraz pkr 2 ]i1, a) SIWZ). w paragrŃe 5

(tj, doklulr€t{ów i oświadcżeń składanych w celu potrierdzenia braku podsla$ $lkluczenia

§lkonawuj-. z udzialll \1 postęponani[ o klóĄ,ch mo\ra \y Rozdżiale 6 pkt 5 SIWZ) i pareg"fie 7

(tj, doku entótt i oś§iadcżeń sldadlnlch 1t celu poirierdzenia bmku podsla$ trykluc7enia

Wl,konaic! z udzia,h § postęponaniu pżez Wi,kone,ircę lMjącego sied7ibę lub nrrelsce

żamieszkania poza terytońunr Rżec4pospo]ii€j Polskięj. o kló,],clt mo\Ya \ł Ro zdzlalę 6 plś7 I. -
'7.3. slwz) rc7Ęal7Ądżcnia Mnistra Roz\roju z &ia 26 lipca 2016 roht, Idórc zMid ja się

§, posiadalriu Za]l1a\liaiącego. \r szczególności oŚ,lrjadczeń lub dokunentóv przecho$_r.rYanvch

przez Zanal\,iające8o żgodnic z a.t, 97 l§t, l sta§.i, Pzp, Zarialviaiąc] § celu potrvierdze a

okoticzrcŚci,oLlórychmo§a§arl,2just,ipkli3ustalł]Pzp.kor,rystazposiaddrrFlr
oś§,iadczeń lub dokllmenlów. o ile są one alitlłrln€,

12, W pTłpedl(x, o Lló§ lno a \! pl(t 10 po§,vżci ninielszego Rozdzialu slwz ZalĘr\łia]ąc) moz€

żądać od wykonawcl prz€dsta§ienia tlumaczęnia na jeryk polsld i}skazalych przez Wvkona\łcę

i pobrunrclr sdnodzie]nie prżezZama\łie]ącego do(-unentó§

13 ośWiadczenia. o któĄ.ch ro§" \ł Iozpoźądżeniu Ministra Roz,Foju z dria 26 ]ipca 20tó roku

. dolyczqcc WYkona\rcf i iftl]c1l podrnioló\l, a klórycjr zdolnościaclr ]ub s!,uacji polega

Wvkona§,ca na żasadach określon}€h \! ar1, 22a usta{Y Pzp oraz doĘcząc€ Podwlkonasco$.
sklad.ane są \ł, orYginale,

14, Dokunen!.. o kóryclr rona lv rozpolza3zeni Minista Roz,$oju 7 dnja 26 1ipce 20t6 rol1l. inne

niż oś$iadczenia. o których mo§Ja § plil lj porłaże] ninie.jszęgo Ro7d7ialu SIWZ. składarre są

il orygi ale lub łopji poś§iadczonej ..Za Zgodność ż oryginalem"

Za oryginnl uNźl śię ośrii.tdczenic lub dokument zlożone w fornie pi§emn€j lub $, formi€

elel(troniczncj podpisane odporYiedDio wlasnoręcunJm podpisem albo kwalifilrotlanJm

podpiscm €lśktronicżnJm.
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]6

1s,

1,1.

l8,

]9,

21.

2).

20.

Poś\łladcżcnia ,_7ź lgodność Z oryglnaie ' dokoŃe odpo\ł,iednio w},kolta§€a, podmiot. ne

kórcgo zdolnościach I b §.ltńcji polega W,l,koi.lt§,ca. W_vkona§c} lł,spólruę Ńiega]ącr 9ę

o udzie]enre zmórvienie publicznego albo podłlkona\ł,ca. § załJesie dokumentó§. którc lażdcgo

z rich dolyczą

Poświadczenie ,,za zgo.1ność z oł.ginalem ' następuj€ \1, formię piselmej Lub rł fomLie

elektronicznej podpisane odpowiednro §,lasnoręcavm podpisęm albo k}"]i{ikowanYm podpEem

elek1loniciąy t, w pr,łpadku poświadczenia .,zr zgodność ż orygiMl€ni' kopii doL,umenl&v pźez

osobę(1) nie §l,mi€nion€ w doklrnencie Ęcslrac}jniĄn (e\videną\]nrln) W].toDarvcy. nal€z], wrZz

Z ofertą zło4Ć stoso$,ne Pelnornocnict,$,o,

Dokurnenl] spożądzone ll,jęz,Yku obc},in s4 skladane § raz z th]rrucżeniom na ięz}ł polski

UVAGA:
w pźypżdku, gdy oleĘ podpisuje jeden zc rYspótnilró$, spólki c}Tilnej do ot'eń} nate7,y

zalączJć pelnomocnic§lo udzielone przez pozo§talich w§pólnił{óW do żloźenił ofeńy

§ ninĘszym po§tępoNaniu.

Jeżeli Wvkona§ca ni€ zło4je.lnolilego dokunentu oś$,iadczeń lrrb dokumentó\r polrderdzająq cb

spelń3nie xźrur*ó\ł udzjalu W posl§polvaniu l b br2k podsta\ł $Tkluczęnia. ]ub inntch

dokumentó§ neżbędn\clt do pżeplolladzenia postępo\,lania. ośiriadczęnia lub dokumen§, są

niekonp]elne. ?a§ieraja blędy lub budzą wskaziui€ pżez Zalnawiająccgo upoweżionego

lvaĘli\rcści. ZamalYiajacy uporYazniory 1r?ł'1a do ich zlożenia. użLtp€]rięnia lub poprallienia lub

do dzieleńa §*aśnień w lernrinie pżez slebie §,skizan},m, clrńa że mimo ich zlożenri],

uzupelnieńa lub popra\ią a 1ub udzi€leńa §l,jaśnjeń oferla Wriona\{cy podlega odrzuceruu albo

konieczne byłobtu ie§,ażnieii€ postępowania,

Uzupelniane ośFiiadczenin mu§zą zostać Zlożone rY oryginalc. Uzu}elniani€ dokument} mogą

zostaĆ zlożOne w oryginale ]ub lropii po§Yiadczonej ,,zazgodnoŚĆ ż oryginalenl" odpowiednio

prz€z podmiot]-! l(tórych dot]czą Dokumentl i oŚwiad&cnia prze§|ane fak§em rnuszą zostaĆ

dostarczonc ńwnież rY lormie pisemnej Pżed upł_\łr,€m t€Iminu l!]znaczonego pruez

Zrmnwiającego.

JeżJli W].kona§ca ńe złoż1 §ynaganvch pc}nomocnic,trv albo zloą, §adtii\ę po]non]ocnict\ra.

Zana§,iając\ ltpo\łźniory iłł-\\,a do ich żlożenie rv tern nie przeż slebię wskazan}n. chl,ba że

m]rno ich zlożenia ofefie W},kona§,cy podlega o.k.^rcenju albo końeczDe bvloby unic\łażntetnc

postępo\{ania,

Zemelviająą Ipo§ablon!, \\,Zy\ia 1akże, w \łlzluc7,ol§m przez siebie lcnnjńe, do zlożelii
rłlaśnjeń do8cząc},ch oś\łiadcżeń lń dokumentó$. o irtóryclr mo§ź \ł ar1, 25 u§t. ] usta§y Pzp,

Jeźell \!l,kaz, ośńadczenia lub iine zlożone pzez Wl,konalrcę dokumenty budżą łąĘlilłoscr
Zamawiającego upowż ionego. może oi 

^ITócić 
się do beżpośrednio do \łłaściwego pod1niolu, a

źecz kl&ego dosla}}l b)l], \Lakomne. o dodatko\\,e informacie lub dokunenł \ł łm zŃresie

Jeżeli jest to ezbędn€ do żapc}l.nienia odpo§,l€dnrego Fzebicgu posiępo.\łania o ]rdzie]€nic23.
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zamóiienia, Zarna\łia.jąry npo§,azniony może na każdyn elapię poslępołania \r,eż§ac

wykonawcół, do zloźenia ,il,sz}s&iclr lub ektóilch oślviadczeń lŃ dolQmcntón,

potwierdzaJącYcl\ Ze fie podlegają \łfkhczęniu spelniają lłarunki udżiał.r lł poslępoilaniu, a jeżeli

zachodzą użasaalnione podsta$}, do uznaria. żc 7-1oź-on€ up./.cdnio świadcz€nia lub dokunenry nie

są ixż allualne, do ziożnia al.tuahych oś\łiadczeń lub dokumentó,ir,.

l,

Zgodnie z an, 26 ust, 1 usta$1 PzD Zarltalliaiac}." uDoważńony Drzed udżeleniem zamóWenLa

vez\łie Wvkonarvce_ !1órcgo ofelte zostala nai\ł"vźei oc€nio.a. do żożenia \! W\,znaczonvm. ir]c

krótszuD ILż l0 dna. terminie akn]alnlch na d7jcń zIoźenia o§riadczeń i dokumentó§,.

Dot§ieidzaiacvch sDeinianie §,aruŃót udzialu il Dostepoivaniu oraż brak oodsta§ $,\,tluczenia:

w celu pohvierd7,enia śpelniania prz€z WykonAwcs warunku udzit u w po§tępownniu

dotycz4cego komp€tencji łub uprawnień do prowadzenia okrtślonej dziala|ności zawodo$€j,

o któr}m mowł w Rozdziale 4 pkt 6.1 Srwą zmawiaiący żąda od wykonnwcJ:

aktMlnej koncesji na Fo\ładzenie działalności gospodarczei w załrcsic obrotu paifuami pb.rnrłni.

\ł],dnnej pLzez Prezesa l]Izędu Regulacji Energe§,ki zgodnię z uslałą z dnia 10 kwietnia t997 rolqt

--Prai{o e ergę!-cżnc (Dz. U. z2ol2l., wz. 1059 ze zm,), potrvierdżającei po§iadanic upmn,njeń do

prowadzenia d/iałalności \ł zafu€sie obrotu P2liwami prymymi

w cclu potwierdzenia §pelniania pftez wyl$nawcę wanrnku udziału ł po§Ępo$anitr

dotyczącego §ytuacji elłonomicżnej lub finanśow€j, o Llórym mown w Rozdziale ł pld 6.2

SIwz, zamrwiający żąda od WykonawtJ]

dokument&v pohvie zając]ch. że W],kona$,ca jest ub§7riecżon},od odpolłiedzialności c}-liilnej

!v zalgeśe pro,wadzonej działalnoś.i zwiąZanęi z prżedmiotem zamó$,ienia na sunlę ${aranq]ną
określoną przez Zama$,iającego,

w celu potwierdzenia §pelniani. prz€z wykonAwcę warunku utlzialu w po§tęporvaniu

dotyczącego zdolności technicżnej lub zlwodowej, o którym mowa ri Rozalzia|e 4 Pkt 6,3

slwą Zam.wiający żąda od wykonas,cy:

§.lkazu dostaw- zgodnego z lfeściąZalącr,nikn ff 11do sIWŁ potiierdżaJącego, że Wykonafca

wlkonał min. 2 dosta\ły. o Llórych mo\ia ri,Rozdziale 4 pln, 6.3_ § okesie trżoch laa przed

upbwąn teminrr składairia ofert. a jeżeli okres pro§żdzenia alzialalności je hótszY §, tynt

okresie o §,artości]

- dla części I przedmiotu zam&lienia o wafiości tri€ nni€jszcj niż 2.000.000,00 PLN bruttó

" dla Części II przedmiotlt zamóvięnia o $,ańoścj nie mniej§zcj niż 700.000,00 PLN brutto

r\raż Z dowodami określającfrnr_ daty \,lTkonalria dostar! i naz$a podmiotół,. ua rzecz kĘch
dosoł_v zostal,v wJkonane !!Taz z zńączelźent dowodóW okręś]a.jącYch czy te dostawl, zostźb"
,il_,iłonane lub są W\łonFvane naleacie. pąv cym dowodami. o klóNch n1o§ż są rcfe.encję_ bądz

irlne dokummtv Wystaivione przez podmiot- lra rzecz któręgo dostalr] b},Lv, 1ł},konywane ]ub są

2-

a)

a)

3,

a)
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d)

c)

g)

b)

c)

4.

a)

,!1,\rkonyl\al1e. Dok n€nty potrłi€rdzające nale4,te rwkonalie dosia§, po§,inn] byĆ rr:ldane nrę

,\łcześniei ż tz},l esiace prz€d uph,\l,enl skladania oleń,

Jeżeli Z uzasadnioneJ przvczynY Wykonawca nie może żalączr."ć dol(rlmonló$ dolycżąc!,ch s)-'t]l3cji

finaiso§€j lub ekononicznej \łfmaganych przęZ Zarnawiającego. możc lłożłć innr- dokument,

ldóry §.!starcze.jąc}, sposób pohlieidza spełnianle opisanego przez Zarnawiaiąc€go ilanulku

udżiah w postępo§ani

Jcżeli 1ł dokumentach sldadnnyclr 1V cc]u po§łierdzenia spe]nianie lvairu]kó\ł dziah]

\r poslępo§aniu 1§1o§, będą \ł]Ąażane u Walucię obcej, k\\,o]) lc 1oslaną p.Zcliczone na PLN wg

śre&iego l(1tlsu PLN § slosu{(u do $€]u1 obcych oglas7nncgo przez Nalodo§f Banł Polski

(Tabela A kLusów średnich walut obclch) 1\, dniu opublikowarlia ogloszenia o Zamówieniu

11. DZie iłLt Urzędo\llm U i Eu]op€jskie],

W celu pofi}.ierdzcnił braku pods&lir wylduczeńa wykona}tc] ż udzia|u }y postępowmiu!

Zrmłwiający ąda na§tępując}ch dokumentóY i o§Yia{]czeń:

inlomucji Z Krajo,lvego Rejestru Kamcgo 1! zakrcsie określot]n 1, ań, 2.1 ust. l pk1 t]. 14 i 2l
Lrsla\'] P,.p olżZ. odnośnic skazada za §l.kroczenie lla kżrę dreszfu. \\' zaklesie okęślonyln przez

Zama§iając€go a podsta$ie an, 24 usl. 5 pkl J i 6 usta$} Pzp. lrasta\rlonej nie \Ycześń€j niż 6

niesięcY przed ophweln leflninu sidadania ofert:

za§viadcuenia qiaści§€go naczelnika lr1§du §{arbo\rego pohlieldzającego. że W!,korurvca nie

Zżlega z opłace etn podalkói\,. \łlsfa,$,ionęgo nie $€ześnicj niż 3 mjesiące przed upl,!§€m tenlrtnl

skladarria ofąt. ]ub iinego dohnenlu po§łierdzająccgo. że W},kona$ca za\lari poroami€ e ż

\rlaścn}Tn otganem \r spm {e splat rych ialcmości lłiaz z e§€Ńualnvnri odse&ami lub

grz_v-$nami, lt" szczególności uzyskal przervidziime prz\ł€m ulvolnienie, odJocżcnie lub rozlożenie

na rary zale8lych p]afioŚci lub wstt-lłmarrie w calości r,r,l,koDaria deqżi WlaŚci\l,ęgo organtri

żaś iadc7enja rłlaścill,cj terenowej jednos&i organizacvinej Załladu Lrbę7+iecżcń Spoieczn],ch iub

Kas! Rolniczego Ubeżpieczcnia Spolecznego albo imego dolflnnentu po§!]efdża.jącego, żc

W\tolut\,cn nje ż2l€ga z opłacnnie skladek na ubezpiecz€nia spolecżnc lub żdlo]lotrle.

nf,stawionego e \rcżeŚnięj niż ] nriesiące pżed upl]§€m tenlli skladania ofę.t. ]ub innę8o

doklmfltu po§lieTd"niącego, ż§ W],kona\ca za§ail polozlunieni€ ż $iaści§\'m olgane \r

spra\ie spla1 l\ch aleźności Nraz z e§€ntl]aln],mi ods€tkami lub gtąl\l,na j, \! sżclcgólnosci

u7łslQI ppc\ńdziane pm§ei] Z§,o]rrienie_ odJoczenie hń rozłożęrri€ na mb, Zaleghch dafuości ]Lb

s lllĄ ninie $ c2loŚCl u ) LolLani. del\,/jl \\ llŚc,\!e8o organU,

odpisu Z wiaściwego rcjestru 1ub ż c€ntra]nśj e§idencii i inronnacji o dialalności gospodarczej

jeżeii odĘbne przepisl §T tagają \łPisu do rEestn lub c{idencli, § celu potrvierdzenia brźbr

podstarl $}kluc7_enia na podsta,Wie ań. 24 ust, 5 pkt l usta\ł_Y Pzp:

oś,lviadczenia wlkone§cy o brd&u \Wdania Wobcc nicgo pra\l,onocnego rł-l.roku sądu lrrb

ostatecznej decyzji admn stracyjnei o żale8aniu Z uisżczanie podalkóu,. oplai lrń składet( na

ubezpiecz€nia spoleczfle iub Zdro$,otne albo rł,prapadL:u rłydarria takiego rYi,roku ]ub deqz]i

dok rneftóu porBierdzaiących dokonanic platności 1ach mleżllości r\Taz z c}\cnlltalrrylnl

odsetkani lń grą§uami hń Za$€rc]e \łjążącego porozurnienia §,spra,Wję sp]ai lt-"ch Llależrośct.

oświadczenia \ł/],kona$cv o b.alG ożeczenia rłobec nię8o §tu]em ślodka żapobiega§,czego

zakazx bi€gada się o zamówienic public7ne'

oślłiadczenia W].kona\łc! o nieza]egalju z oplacaruem podalkó§ i oplal loka]Wch, o któłch norYa
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ry usia$,ie ż dnia 12 sl}cznia ] 99l r, o podatkach j oplatacl lokahych (Dz U, Z 2016 r,. poz, 716)l

oś$,iadczcnia w}konal1,!)- o prnnaleźności albo bmk plłnalezności do te.j samei gnpy

kapitało$,ej: 11,pr^padku piąnależlości do tej sane_i grup} kapitalo\łej W\.konawca może żlołć
$]2z 7 oś\łiadczeniem dokunenh bądź lllJolmacje pot\lłerdzające. że powiążania z innym

Wikona,Wcą nie Fo§,aŁą do 7źłlóccnia konkur,encji $ postępo§aniu,

Zgodnie Z art. 2ł ust. 1l usta1\,f Pzp Wykonaivca. \v lc.m1l1ic 3 dnj od zernieszczenia lla stro €

intemeto§ej iiformac]i dotlcz4cych k,!lo§_ jalq Zarna§jający lamie'r/,a prz€^ńcz}jć n^

sfi ansolyanie amó$ienia, fir olaz adlesów ft,kona§,có§. któź],Zlożfli oferl},\r lemlrlltc,

cenY, tcminu \łl,konada, okresu gx,erancji i,imnlnłó§ platności załafL],ch W ofcitach, pPekcalje

Zainawiającemu oś§iadczetrie o pr4talealości lub braku prz\należnośc] do lej sa,lej gnĘ}

kapilalo\roj, o którcj mo,$a § efi, 2.1 ust, l pkt 23 Ltsla§! Pup. WraZ że Zlożcnicnr o§liadczeniJ.

wykonalvca możc prżcdsla\ ć dollodr', że polłiązania z i yfi W}tona,!łcą njc prc\,Jadzą do

zzłlócęnia konłuręncij § poslppolialiu o udziele[ie zamó$,ienia. WZór oś§,iadcżen]a

o Drzmalezności 1u]r bratu prż\naleznoścl do tei samei rluDv kaDitalo ei. o którei mo,fi,a

\r alt, 2,1ust. l Dk 23 usla§a PżD sianoii Załącznik nr 7 do slwz,
7. Dol'umcntJpodmiotó}YzngrMiczn]ch:

7. 1. Jcżeli Wl konalvca nu siedzibę lub miejsce zamiesżk&ria poża tcfitorirr Rzeczwospolitej Potskiej,

zanliast dokunentó§,, o któłch mo§a \\, Rozdziale 6 pkt 5 S]wZ:

a) lii a) - skIada informaqję ż odpońedniego Ęestru albo. §, pźr?adku bTak lakiego rejestlu.

inn]. rólvno§ażly dok eli §}dary plzez §,laścir!, orgarr sądo\ll lub aóliiistlźcin, kraj ,

§, klórvm wykonawca ma siedzibę 1Ń miej§ce żarŃesżania lub miejsce Zlmieszkada ma

osoba, kórcj dotyczy infonrMcja albo dokulllent. \! zżl{resie okeśloĄ,m \1 art 24 usl, l pk1

13, 1.1i 21 orżzusr,5 pk 5 i6uslawl PZP _ §TstawionY nie rYcześlriej niż6 miesięc],prled

upl},§,em termin skladaria oferl;

b) li1, b). c) i d) sklada doLTlDęnl lub dokulnenl} §l§ta$ione n kńju. $ którynr Wlkona\vca

nu siedzibę 1ub niejsce zamieszkania, poh erdzaiące odpowiednio, ż€i

- nie zaleg. z oplacarienr podatków opla! skladek a ube4)ieczenie spoleczne lń zdro\łoln€

albo że zawar1 poroafiienię ż wlaściivl,nr olganen w sprż\Yie §pial t_vclr rra]eżnosc! \\ńl
z e§enfualrryni odse&ar lub grą,W anri, §' szczególioŚci ułskał,il szczegóInoŚci u7łskal

pEe§idzian€ pra§,em 4roltienie. odroczeiie lub rozlożelie na rat} zaIeghc]r plalności lń
§§trą,manie $ całoŚci §lkonania dec] zji vlaŚci§€8o ol8anu - §/,lslal\ione nje ]\CzesL]ieJ

Diż 3 niesĘce przęd uplY§ell1 lcmrjnu składaria ol€ń.

, _ nie otwarto jego lik§,idacji anj nje ogloszono lpad]ości - §_Tsiarliorro nie wcześ ej niż 6

miesieł- pźed uply§,enl tenninu skłaónia oleń.
'l.Z, Ieże1| w kaju, \ł kióIl'ln W}lonawca fia siedzibę lń mieisce żamicszkania 1ub lniqjsce

zai €sŹanń ma osoba, klórej dol,unent do§czt. ni€ §Tdaje się dokulnentóf. o któr}ch mo§,a

W pk( 7 1, po\ł_Tże]. zasĘpuje się je doku rentcni 7$rierający odpo§iednio oś\łiadc7cnje

wlkonaNcv. że $skazeniem osob,v albo osób upra,lvnionYclr do jego reprczeńacji, lŃ
oś\ł,iadcżenie osoby. lśtórej dok nent mia] do§cż!,ć, żlożonc pżed notanrrszefi iub p.żed orga cm

sądo\\l,m. adninislracł:jn! aibo orgżi€rn samorżądu ,ź\,|odo§ ego lń gospodarczego ra]aścj§,.\ n
Ze fżg]ędu na sicdżibę lub miejsc€ zar eszkania Wi,konar,lcy lub miejsce zamies/Qnia lej osoby,

Dol1ln]€n§. o k1&,yclr n1o§e rr zdaniu poprżedża]ącym polł,l Y być \lYslai\łone w 1elminach

strona 16 Z:]5



odpolriedniclr da dokurcnló§ $fmi€ onYch $,pkt 7 1 niniejszcgo Rozdzinlu s]WZ,

7.] Wprż}padkuwąlptirłościcodolręścidokunrcnluzlożoncgoprczwl.kona$cę.ZamalYiając!,llroże

żWróc]ć się do laściwych olganós, odpoNiednio kraju. w któ§.rn W}łona§ca ma siedzibę lub

riejscc źanriesżlrania lub nricjsca żenjcszkania nM osolra. które.i dokulll€ft dotvcz],, o ud7-i€lenie

niezbędnvch informacji doqcząąc]rtego dokufientu.

7,4, W},konawca nający siedzibę na tenlorium Rże§z)pospoiitei Polskiej v odnicsiqriu do osobv

]na.jącej niejsce żaniesżkania poza ter_Ytol,ium Rzecz}pospo]itej Pslskiej. kóręj dolvczY dokumcn1

$,skazanv rv pkt 5 li!, a) ninięjsże8o RoZdźiału Slwz, sklada dok ent. o któnm lrro§? w pkt 7 ]

]it, a) nini€jszego Rozdziaiu S]wZ. $ żźłacsie okreś]oĄ,m w ań, 2,1ust, t pkt 1.1 1 2l onż usl5 pkl

6 uśa$1, Pzp Jęże]i \1 kraju. \! klórYm lnie]sce Zamieszk ria ma osoba. klórei rtokunent ]nial

dot_vcż.\'c, nie !łldaję się takich dokunentólv_ zastępuje się go dokufireńem Zall tera]ąq m

ośniadczeni€ ią o§ob,v zloźon_Yln przcd nolariuszen] 1ub przed orgaiem sądolłl,n!

adnini§n,acłjI]T dtbo ol8anąr1 56morżądu ża,\,lodowego ]ub gospodarczego właści,§Tm z€

$7ględtt na iejsce zamjeszkania tej osobt. Dol1tin€n§, o klÓłch o$? \ł zdafuaclr

poprzedzających po inny byó §ysta§ione nie l,cześnieJ niż 6 mies]ęcy przed Bph,\łeln teminu

sktaclanń ofeą.

7.5, W prz)padku wąlpli1lości co do Eeści dokumentu uiożol1ego pźez w),Lona ce_ ZarnaŃc]ąLl mo7e

zr,!ÓciĆ się do łaŚci1l.Vch organó$ ]oaju. $ któlan nieisc€ zadeszkania ma osoba. klÓrcj

dolaunelt do!,czy, o udzielenie nięzbędnych i.formacji dot},cząqclr t€go dokunr€ntll

8, Zgodni€ z an, 24 lrst 8 usla y Pżp W}konawca, któl] podlega ,\r_.!.kluczeniu na podsla$,ic art. 24

ust, l pk t3 i lJ oraż 16-20 lub us1, 5 usta$,j" PZp. l1loźe przedsta§,ić dorvodY na 1o, żc podjęle

p]-ZeZ niego śro.1ki są lrystnlczające do $,]ka7aria jego .1clelności. § szczególności udovodnić

napra{]enic s7kody ifrządzonej przestępfiveln lub prżęslępst\lem skarborwm, zadoścuc4nLeNe

pieniężne Ze doznaną krą,.lr,dę 1ub naprawiei e szl@dy_ li,l,clerpujące \iaśnrelie sranu

laktycznego oraż,§spólpracę z organami ścigJria oraz podięcię konkręlłrci środków techńczt],cL

organjzac],inych i kadro§ych. klóre są odpo§ieÓli€ dla zapobiega ia dalsz_v-.n prz€siępstwon lń
prz€stępsi\łorn skarboi}m lń iepra$idiorvemu postępowa iu Wykorrałc],, Przepisu zdania

pięnYszego nic sto§lje się. jeżeli §,obec w\.kona\łcy. bęącę8o podniote r zbiorolł.!,m. orz€czono

prawomog§m \yFokic sad zakaz rńiegania się o ldzi9lenję żanór,lielia ońz ni€ p]],nąl

określon! §, t!.ii \l;"viokB okres oboviąZYB?nia 1ęgo żałażJ,

9. W)łonalyca nie podlega §}ktuczeDirl. j€żeli Zana§iający. u\łzględniaiąc §,agę i szcżególlrc

okoliczności cz}nu Wykonawą,. użna za i\l,starcżłjące dowody przedstarłione na podsta§ie m!. 24

, us1 8 uslanf Pzp,

l0. ZarM[iającJ żąda od WYkone§,cy. któn pol€ga na żdo]nościach lub s\tuacji innyclr podmiotóW na

żasaalac}] okrcślonYcl] ,ił, ał, 22a sta§T Pzp, prżcdstai,ieńe §, odfuesieniu do tlch podniotÓlv

doL-u entó\,! §,l.mieliol§ch W Rozdziale 6 pkl 5 lit, (a i) SlWz,

11 ]eźeli t€ść infolmacli prźeka7-anych pżez qYkonawcę w.jęd olil]1ll dokumencie odpo§,iada

żakesoiłi iŃolmacji, kiórvch Zama\yiłjąct $anmga popŁez żądrłie dokurnenlórr. Zinrcwialłc),

noŻe odstąpiĆ od ądania ĄJch doku rentów od Wl,kona§,c_Y, w lałim p.4pedkx do§,od€m

spełniaŃa pżez W},konar,!Ę wanrr*ó$ udziah w postępo§,aniu oraz bla}u podstaw $1,klltcz€nia

są odpolvied[i€ inlorDucje przeka7źnc pżez Wykona§,cę lrń odpowjednio przez podmiotY. !a
klórych zdolnościach lŃ Ętuacji w!*ona\lca polega na żasadach okrcślon}ch w art, 22a u§tanT
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6)
,7)

Pzp. 1r jednoli§m dokumenci€.

12. Inne dokum€nty łymngane przezZamawiającego, które n.teżJ dolączJć do ofeńy|

l) Formu]arż ofęiloil} - Zatą§mik Nr 2 do slwzi
2) Fomularz ceno{T - Zatącznik NI3 do SIWZ]

3) Jednolilv dokument ZaĘcailr Nr,1 do slWZ

4) Pelnomocnictwo -jeżeli wYkonawcę reprc?.enttrje pelnomocnik, PeI omocnica\Yo lnoże być złożon€

w orvgiLa]e lub kopii pośWiadczonej ,,za zgodność z oryginalem'- pźez notalius2ą,

J) oślviadczanre o poleganiu na Zdoinościach tecfuriczlrych lrib zarvodo$,vclr lub s].tuacji finansowej

lub ekonomicaej innych podmiotórł, zgodńe z oświadczeriem za\ł?Ą,m w Zalączniku Nr 2 do

sIWZ,

Dowód iłniesicnia \Ą€diun,

Jeżę]i Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub s]tuacji irmych podmiotów. niezależrie od

clraralrterD pra\łn€8o łączących go z nim §to§uŃó,tv prawnlch, musi udorvodnić Zarnarviając€mu.

że realizliąc zamówienie. Ędzie dysponowal Diezbędnyni zasobami ł..'ch podmiolólr,

w szczeEólności oźedstawiaiac zobo!łiążad€ tvch oodmiotóW do oddania mu do dysDoz\cri

niezbednvch zasobów na Dotrzebv ręalizacji zamó\Yienia {na zasadach ooisanlch Rozdziale ,{ oL1

8 nidejszei sIwZ),

W postępo§,aniu komunikacja mredąv Zarnawiającym upowa7nion}4n a W}.konailcanri odi}yiła §rę

zgo&iie z §],borem Zarrra§,iającęgo Za pośrednictwcm opemtora pocztovego w rozlrri€niu usla§_a

z dnia 23 tistopada 20i2r, Prawo pocąorłe {)z, U. z 2016 r, poż, 1113), osobiście. zż

pośredńctliem posłanca, laksu 1ub przy ułciu środkó,!ł lomuniłacji elellronitunej

i! rozumieniu §ta§Y z dnia 18 lipca 2002 r, o śrviadczeniu usfug drogą elektroniczĘ (Dz, U.

z 2016 L, poz, t030),

Zawiadonienia, oświadczenia, rvnioski oraz ińormacje prżcka4wane Fzez W_\,kolralłcę piser €

łinny być składane na adres: Komunikacja GDin! TarTowo Podgóme TPBUS sp. z o.o., ut.

Rokietnicl€ 23, 62_080 T8rDo,wo Podgórne,

Za§iadomięnia, ośrviadcżenia. ,vnioski omż informacje przekażywaie przez Wvkonawcę fa]Gem

lub dro8ą elektroniczną \Yinn}, być kielowane pod njm€I fak§u: (61) 8117 137 lub na adrcs:

zaru ad@tpbus. com.pl

2.

i

3. Jeżęli Zamairiający upolł,eżniony lub W}tonawca przeka7-ują ośłiadczenia_ wńośki.

Zawiadomienia omz infonnacje za poślednict§em lelrśu lub prz} uż!,ciu środkó.lv komEnrkźcji

elellroniczĘ w rczurnieniu usiawy ż dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeńu usfug drogą

elelftoniczĘ. każda ze stlon na żądarie drugiej strony niez,!ł4ocznie potłieralża fźI1 ich
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olr4lnania W plą?edku brah pollłierdzenia otż\,naria kor€spond€ncii prZ€Z w],kona\łcę.

Zanralriając] uzna, ż-e korespondercja \l]1slalla przez zalna ia.jącego na nlrrner latsu/adres pocżt]

elektronicalej podan_v pżez W},kona,wcę § ofercie. żostala W\tonail,cv doręcżona \v sposób

u ozli]'liąący Zepoznenie si9 Zjej trcścią,

4, osobą uprarłnioIą p]zez Zanla] ającego lPowżnionego do pofozumielłania się z W_\łoncwcrn

jest: !\'. klłestiacl1 fornŃlych i lnerlloryczryclr] Waldemłr weres7.zyń§|d , tel. 61-81]16_792, e-m.ril:

znźadaa)tpbu§.com.pl.

Jednocześnie zamariiającJ upowźniony infolrrruje, że przepi§y u§tawJ Pżp nie pozwdają na

jald]rolrriel( innJ kontżłt _ znrórYno z Z.mą$ ifljącytrt jak i o§obnfii uprarrionymi do

porozumierYania się z WylionarrcAmi - niż }r§lrnzan! }i niniei§żym Rozdzi8le sIwZ oznrćz,
to, że Zamawiająty Ńe będzic rcngow, na inne tbrmy kontskto$,ania się z nim,

w §żcżególnoŚci na kontnkt telefonicznJ lub/i osobi§tr w §}Yojej siedzibie.

5, Zama,wiając,! e plzel\,id je z\1,olal a zebrania w\kona$có\r,,

6, W}tona[ca lnoźe z11T ócić się do Zama\riająccgo upoważnionego o lrlaślieni€ treści specrfikacji

lstotnYch waruŃóiv Zamówienia. kiefując vniosek ia adres: Komunil€cja Gmini Tłrnowo

Podgórne TPBUS sp. z o.o., ul. Rolrietnicka 23,62_080 Tarnowo Podgórnc. Zam\lając]

upo ażniolł plosi o pżekarY,lva € pltań drogą elektroniclĘ (na adles § skazanl, \, pk1 3 polł],żeJ

niniejszego Rozdzi SIWZ) w fofl e ed},lo§alnej. gdlż skróci to czas udzielżnia \i,ljaś]rren,

], zana\łiający upo§azniony niez§łocznie u(Łicli §ieśnieli m $szelkie zap}lania 
^viązane 

z Ecścią

Spec}fikacji lstotnrcl! Wa]urkólr Za r&l,ienia jednak ie póaiej niż na 6 dni prżed upł,]-!ven

termń skiadania oferl pod ],larunkie , że \rriosek o Ęjaś €ńe treści Spcc\fikac.ji islotnych

Warunkór,! ZamówieDia rłplynąl do Zanra\\iaiącego upolyażnionego nie pómiej nD do końca .lrria"

rt klórym upłvwa poło§n łl,znaczonego terninu skladada oferl.

8, Jeźeli wńosek o §liaśnie e tleści spec!filQcji Islotnyc Warullkó,il, Zanówienia §p\,nic po

uph§ie terrńnr §kladania \lniosklt. o klón,m lno$,a § pkt, 9 po§!żei ni ęjszego Rożdzia]u SIWZ.

lub do§-czJ udzieloNch §laśni€ń Zarna§,iający noż-e udzielić §.i,iaśnień albo pozosta\\,ić

§niosek b€Z rozpozna a

9. Prz€dhżęnię lęminu skiadania ofeil nie §plF,a na bĘ lerminu składania §lliosku o \1jasŃenla

tf_._i sPec\ ltlr.. i lsloln)cI, Wlruntro.\ l/lnólllenl]

t0, Treść zap!Ń wraz Z,ły.jaśniąia i Zamawiającv po$,azlony prżękaźe Wvkona§,con1. któĄ.n

, przekaza1 spęc\,fiłacię l§loln]ch warunkó\! żamówięda_ bęż ujawnjenia z.ródla zap),tania oliż
żamieś€i lla stronię inlemelo\łej, na którel _lest dostępniona spcc\,fikacja,

11. Piselrdre odpolłiedzi nż zlożoDe zap\tanja slaną sję integralną częścią Specyfikacji Islohlch

Warunkó,!, Zlmó§renia, w pź]padklt rozbieżności pondędzY treścią rrielszei SWIZ a lrcścią

udzielon}ch odpo\łiedzi_ jŃo obo§iąZL!ącą należ.y plił,jąć treść pis a za1\,leąącego po7nle]slc

oś$,Jd(,enie lub $)jainierue /dna\\ la|ą.ego Upo\alnionego

12. w loku badarria ] ocenl ofelt zama§,iającT upowżnion},, na podśialłie źrt. 87 usl,

może żądaĆ od w],kona§c_v pisennYch \i]ljaśnień dol,Yczących treści dożonej oferI!,

1 sla}l PZp,

M
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13, W uzasaalnionych pr4?adkach Zanr.:]§iając}. na podstaBie alt. 38 nst. 4 u§la\łf Pzp. może przed

upbi\łen teminu skladanja ofefi Zmienić treść Specńlilcji lstotnyclt Waru.kóW Za ówtenta,

Dokonaną zmianę treści SpecTfikacji Zama§,iający udostępni na stronic inlcmolo§ej

\ylyrr,biD,tDbus,com DVDr/-€Iargi,

1,1, Jeżeli ,iv postępo$aniu prowadżon}rn w lĄ,bie plzęlargu nieog&icżonego zmiana treści

SpecYfikacji lstoln!.lt Wźmnrkóir Zamónie a prowadż do Zmiany treści ogłoszeltia

o zamówieniu, Zana\\,iając_\ upo\yażniony pżekaaue Urzędoii Publilęcji Unii Europę]skięj

ogłoszenię doda&owYch ifonnacji. i lormacJi o niekonD]etnej procedurz€ lub splostowanią drogą

elekroniczĘ, zgodnie ż fonną i plocedurami il,skazanYni Da strolre intemetowęj określonej

w dyrek§,\ł,ie.

ls,Jcżcli \y W},oiku Zmiany tleści specńkacji IstotĄ,ch Wa]uDkó\r Zamóqienia niąrowadzącej do

znrian), troścj ogloszenia o aló§ieniu jest dezbędny dodad(o§f c7as na wprc$adzenie znuan

oferlacĘ Zarnawiejący upoważ]ion}, przedluża termh §kladaria ofert i infonnuje o ttm
W},kona\r,có$,. kórylrr prz€kazano specyfikację IslotĄ,ch Warunków Zamólłielia, owz zan,Ęizc7a

infonnację na stroni€ int€melo§ej \\\!1!.bip tDbus,com D]/rżetarEi, Przepis an, 38 u§! 4a usta§y
pzp sto$ie się odpowiednio

16, Postępo*?nie prolMdźone jest w ję4,1 poLskim. w z\ł,iźph Z czym Wszelka korespondenqja

składaru \ł tńłcie posĘpoiłania mi9Ły Zanrawiającyn a Wykona§,cami muś brć sporżąalżom rv

je4,kD polskin Dokumęnly sporządzone w ję4,ku obcym muszą b}-ć składane wmz

z thmaczenięm na lęZyk polsld,

l7,Na $nios€k WykoMwcy Zamawiający uporvażlioni, dostępd Zatączniki nr 3.1.8 i 13 do SIWZ

}v \łersji cd}to§żlnej pozwalające.j na ich kompulerowę \rypelnjenie,

l, Każd] Wyko awca mr§i wnieść wrdium !v §f sokości:

- d]a Części I p.zedmiotu zamółie ia - 50.000 
' 

(slorłltie I piećdziesiąl łsięcv z]ot],ch 00/100):

_ dla Części ll pżedmiotu zandlienia - 20.000 zł (slo1łnie: &vadżieścia § sięcy żIolych 00/100);

2, wadium może bi,ć 1łnoszone rł jednej lub killflt następująq-ch fornuch:

1) pięniądżu;

2) poręczeniach baiłolłTch lub poręczeniecb spo]dieiczei kast- oszczędnościowo ked},ro\Yei, zltn
że poręc/enic kas] jcsl ,,a$(Ze porec/eruem p|eflężnJ ln:

3) g\\,aranciach bar*oiTch;
,l) gvaTancjac]t ube7łiecżeliowlch:

5) polęczeniaclr udzielarlych prżez podnioty. o któnrch mowa W a],l, 6b ust 5 pk 2 usla\ł1 z dnia 9

lislopada 2000 r, o u§Yorzeniu Po]§kiej A8encji RoZwoJu Plżedsiębiorczości g)z. u 7,2016l,, poz.

359),

3, Wadiun \l1oszone \ł formie pięnięZnej naleĄ- lrplacić przele.!\em na i2cllunek bankowy
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4.

5,

Zamalłiające8o lv Banku ING Bank sląski oddz, Tamo§.o Podgórne nr 79 t050 1533 t000 0022

10.19 1,141, KoDję Dolcc.nia Drze]em lub,$adruk z Dżele§tl €leiftonicznego zaleca sie zlożlć

wraz z ofeńn, Na poleceniu pżele$lr należ], lĘisać: ,,W,tdium - pł.,daĘ hu: Zak p i dośfunfu

oleju ,rapędofuego - Cęść .... pzellhźotu złńóvie,ia"-
Wadium musi b_vć $niesione prżcd upł_Ywe tcmrinu skladania ofet, o ldóry morva w Rozdziale

ll pk l SIWZ

wadiun ,\rnosuone \r, iiiy]h. dopuszczonych Fz€z Zaiuwiającęgo fonnach. neleł złoł3 !E@Z
oferle. ,!V oĄ,Eilńle. B, osobne] koDercie. opisfu€j n Dastęprjąc"v sposób] Komunikacja Glnm\

Tamo$o Podgóme TPBUS Sp, Z o,o. ul, Rokjetnicka 23. 62-080 Tarnowo Podgórnc, ,,Wadiuh

pĘłary na: Zakup i dośawl oleju kdpędobego Ca?ść .... ?rzedmiotu zamblienia",

w prĄ?adl(ll składania przez W!,kona§,cę wadium rv fornrie $1,alancji ]ub poręcż€nia. dokumcnl

powiniąr b!,c sporządzony Zgodnie z obolriązując]n pż$€m i $,inien za]l,icraĆ mslępulicc

elemenqj:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonax,§}), bercficjęlta gwarancji/poręczenia (zmańającego),

8iaranla/poięcz_vciela (tnsbłucji rdziela]ącyc]r grvarancii/poręcżmia) oraz \}skazanie ich

b) określenie \tierzytelności, kóra nu b}ć zabezpieczona $yarulcją/poręczoniem:

c) klYolę gwarancji/poręczeda:

d) termin łażności gwaĘncji/potęczenia;

ę) beałartrnko\łc, nieodiłołalne l na piensze pi§€ n€ ądanie. zgloszone pż.ez Zana\łiającego

lcm,linie ai,iąania ofetą, zóbo§,iązarrię gwa.anta,/poręczYciela do zapłalv na .zecz

Zana\łia.jącego pelnej k!vot!" lyadi]lm \r okolicznościach ok]eśionvclr \r art .16 ust, Ja i usI. 5

usta§y Pzp tj. :

. jeżeli w],kona\rca. którego ofeńa żostała !ĘÓIaiai

- odmórvi podpisania Lrmo lY w splawie zamówienia publicznego na [€ąrnkach olr1eślonlch

- żawrrcie umo$! \1 sprarlie żanró§,ienia publiczl€go stani€ 5ię niemoż]iile ż przYc4.n

lężących po sljonie W},konawfi,

. jezeli W},konawca \ł odpowiedzi na i€żwanie, o kóIyn nlo\Ya W art. 26 !t§t, ] i 3a

Pą, z W!-Ez:-n leżąq,ch po jego st.onie. nie zloł ośrłiadczeń lub dokltmenlów

pot\ł,iffŁającvch okoliczności. o który§h molva w ar! 25 ust, t usta§y PZp.

oś§,ladcżenia. o l(ófl/nr mo\Ya w ar1, 25a ust. 1 usia§],Pzp. pl)l omocnicfil lub nie

§T,razi u8odv na popranienje omyłki. o której mo§ź § ar1 87 un, 2 pkt 3 us1a§1 PZp.

co śpo,lvoduje brak możliwoŚci ,wlblŹnla oler._v.. ńożorc|) przez Wykona*cę jako

naikorą §tniei§zei,

1) g§źmncia,/pofęcżenie wiiJto być iieodwolalne i b€Zilarunko$,e:

g) gwarancja/porę.zenie musi być \lYkolraine na teĄlorium Rzecz}pospoiitej Polskiej_

h) §sżęllde spor} do§r'czące §łaldrrcji/poręczenia podle8aią rozstlągnięciu zgodnie z pra§em

Rzęcz\,pospolilej Polskiel j podlegają ko pelcncji sądu §laści$€go d]a siedzby

Zamalłia.jącego:

i) Jednócześllie Zama$iający \łYmaga. aby okres \łażności $rarancji/poręczenra nie b\ł krótszy

6.
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ż okres zwiąZaiia oferlą

7. skulecżne wnięsienie wadirm ly pieniądzu naslępujc z chviią uzMnja §odkó§ pi€nięznych lra

mchtll*u ba] (o\r!m Zanuwia:iacego. o któIym morła ,!v pi(t 3 ponfżej Ńli€jszego Rozdziaiu

SIWZ. p7cd p}yrlcm lcntinu śk]adlnia ofert tj, przed upb,\.!'en1 dnia i godzirry §}żnacżonej jato

ostat€czny iermin skladjrria of€ń.

8 ofeta WykoDawc,\,. kiół nie wniesie wadilrn ]ń \łdesie \ładiutn w sposób niepm\{idlo1\-!

żostanie odrżircona,

9 Jeźeli 1t,adium zostanie $niesione lv \Ąalucie obcej. k§ola §,adiurr1 zosta e przelicżona na PLN wg

śfea]niego kurs PLN 1r slo§unku do \val t obc}ch oglaśzanego pIzęZ Narodo$y Bank Polski

(Tabela A lQrsów średniclr }\€]ul obc]ch) lv d u publikacji ogloszeDia o zarnówieniu 1i Dziennikr

Urzędo§_§ln Unij Ewopejskiej,

10, Jcżeii i€diu zostanie §,niesiote \Y fornuch. o któNch mo§a \! pk! 2 ppkt 2 -5 niruelszego

RozdzialuSIWZ($,formach,oklór}chirowa\{an,45u§t,6pkt2-5ustaw},Pżp)ik$otalvadiunr

zostanie $ §,ch fonnaclt okeŚlona lv Nalucie obcej. ktvola iladiufi zośtanie prze]icżona l]a PLN w8

średni€go kursu PLN !v stost]itu do *alut obc},ch oglaszanego prżez Narodo$T Balrt Polski

(Tabela A kurcó\ł, średl1ich walui ob.ł,clr) w dniu publikacji ogloszenia o za 1óirie u \1, Dzienn]ku

Urzędo!,[m Unii Eurcpejśkiej,

l1, Zamawiająq Z*róc1 lYadjum §s4stkim WrkoIL lcom niez\ł,łocz ic po lłTborze ofeń},

najkorąvsnięiszei lub unie§żnieniu poslępo§ania, z $,tjątkien W\łonatcy. klórego ofet.ta

została \ł,Ybrallaiato najkofł,stnicj§ża. z zastżeżeniem pkt ł6 niniejszego Rozdzialu SIWZ,

12. Wkonawcy- Lló|ego oferta żoslała nybrana jako najkorystni€jsza Zamawiający zwróci Nadium

eałlocznie po zwar§iu u,'Ilo§]r w spm§ie żam&licnia publicznego.

13, Zainawjając] Zwrócj nie^{ocznie §?dirun Ira irliosek wykonalłcy. który §laofal ofenę prżed

uph$e lemŃ1u składania ofeń,

i4. Zama§iając\' żąda pono!,!1ego 1miesienia 11adiurn przeż \b,kona$cę, którcmu z\Yńcono \ladiurn

na podstawie pkl 12 po\rlźe], jeżeli § n_"v'Iriku rozst]ą,giręcia odvolania jego ofeńa zosL.tta

rl_vbralra jako najkorĄslniejsza, WYkona\i,ca wnosi wadiun w lenninie ofueślolll'm przez

Zaillawiająccgo.

15. Zamawiający żatrrłmuje §adiuni §Taż z odsetkami. jężeli Wykona$ca w odpowiedzi na w€ż\tanlę.

o ktÓĄ,in mo'l'a walt,26 st.3i3austalł1 P7p. ż prz-yczF 1eżąc\.ch pojego stronie, nie ż]o7łl

oślłiadczeń lub dokumeńó§, pot\Yiefdza]'ącrch okolicznoścr, o ldórydr lno\r? w arl, 25 us1,

] uste§y PZp. o§riadczenia. o kónm mo§? $ an. 25a ust, ] uslan1 PZp, Pel]romocnic\ł lllb nie

ł,aTazi Zgody na popż,ll,t€lli€ om],lki, o k!Órej molra ]ł aTt. 87 ust, 2 pl(t j ustal!} Pzp, co

spolvodo\łało brak moźLiwości rł]órania ofefi zio7-onej przez WYkoirawcę jŃo na]kol4,s!lle]5/cj,

16, Zemaniająq uatrzymuje §adiurn \\,fźź Z odsetkarni, jeżeli W].kona,!vca, któ.ego oferta zostala

l) odmóńł podpisaiia umo\r_a 1\, spla\łie zamówienia publicznęgo na \łarunkach określonrch

2) za§.a]cie uno§], 11,spra,$,ic żamólłienia publicznego staio się nienoźli\re z plzycz]n ]eźąqalr

po stronię W}kona\ł,c!.

17, Wad]llm rłniesióne § pienądzu Za rawia.]ący plzeclro$,a na mchunku bźrrtoł_am
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i Zw_'.róci ję wraz z odse&ami lrlnikającymi z umolv_T mchur (u bankolve8o, pomniej§zone o koszly

prowadzenia mchunlqr ba.tolłęgo oraż Fołiżji bankox,ej za przelelr pieniędąY na lacllunek

banłoily WslQzany prżez wykonau§ę,

2.

3,

7.

6.

1, wykomwca będżie aliąZany ofel,tą pżez oloes 60 dni, Bieg termiru związania ofęąl§zpocT,na

się §raz ż upb,rvcm t§rminu skła&tia ofe.t. o l(órynr norva 1v Rozdziale 1 1 pl(t 1 niniejszęj SIWZ,

2. w*onavca samodzielnie lub na $niosek Zamaiłiającego może pżęĄużr,ć 1ennin z\łlą4nra

ofeńą, z §m żę Zama§]iąąślj może §lko .a2_ co najnmiej na 3 dnr pźed upl_$,em tefi nu

z$,iąZania ofeĘ, zq.róciĆ się do wykona\łców o w_arażenie zgod_Y na pfzediużenie t€go terrnrnu o

oznaczony okies, nie dłuż§zy jednak niź 60 dni,

3. odmowa w},rżeda żgody na prże{uużonię tenninu zviązania ofetą nie po\łoduje utra§ §adium.

.1. Przeduż€nie terminu uviążania ofertą jest dopuszcza]ne §lko z jedrroczęsqan Fzed,lużc icm

oklesu ważności wadi n1 albo_ jeźeli nie jest to możi§,ę. z \łniesieniem non€go ładium lu
pr-edłużony ofues Zlviezria ofetą- Jeźeli prz€iuużeńę tennilu żlviążania ofertą dokonYwane jes1

po lĘborżę oferĘ najkorżystnicjszej, obowia3€k wniesiątia nowego ii,adium lub ięgo prżedlużeria

do§cz_Y jedlnie W!,konalc},. klórego oferta została lłl.braJH jako iajkorz,vstniejsza.

5. Na podslawię an, 89 !§l l pkl 7a usta\ły Pzp Zamawiającl odrzuci ofęr!ę, jeżeli wykonaltca nie

§Traził zgody, o której mowa § alt, 85 ust, 2 usta,ir_1 PZp. lla przędłużenię lerminu żir.Ęzaniż ofelta.

oferte §kłada §ic. Dod ragor€m nieryźności. w formi€ Diśefunei. Zamawiaiacv nie doDusrcza

śldłdania ofeńy w Do§taci el€kxronicznei.

Postępo$,anie o udżielenie zanówienia prorładzi się *,języku pol§ki i Zamarł,iając} nie !,Wrżza

zgod_v- na złożenie ośiriadczeń, ofelĘ oraz innych dokumentów 1r jednYm z języków poll,sz€clmie

uł$,anych \r hanauu międżynarodo§],.D,

Dokurn9nty sporżądzon. wjęz_Yku obc]m są sktadarc wraż ż tluaaczęniem najęą* polski

Treść ofe(y musi odpowiadać tręści nirrieiszq' sIwZ

Wzór fomłr]arża oferlł slano\łi Załącznik nr 2 do SIWZ,

ofe(a powinna być napisam §,ję4,ku poiskim, lra lllas7-}rlie do pisafua. kofipŁttęże lub irrĘ trn€Ę

i cz}telną teclmilq. oferta poni M b}ć podpisana przez osobę Ęoi?żnioĘ do reprez.nto§lnil

Wykonarlcy na zewĘlz i zaciągania zobowiążań $ rł] sokości odpo§,iadającei ce e oferly. zgodnie

Z folmą reprezentacji vy'vkonawcy olTeślorlą W rejestlże lub rł iflnlm dokumencie, ivlasciwym dla

danej formy organiza§yjnęj wykonewcf albo pzez upelnonocnionego pry-cdstawiciela WykoMt\c]

Jęźeli wykona\Ycę reprezenhlje Pekpmocnik, 1łraz z oferĘ

Pelnomocnjctwo może być zlożone § or_Yginale lub kopii

z oryginalem' przeż notariusza,

sklaal2 się pelnomocnict$o,

poŚ\r,iadczonej ..ża zgodność

StIo i23 z 35



8

9-

l0

11,

12.

l3

l4

Podpis! W]kona$,cv na of€rcje. oś\riadcz€niach i dokurnenlach musą bvć żIożonę w sposób

pożłalający żiden\{Lo\,!"Ć osobę podpisulącą Zaleca się opalrzenie podpisu pieczą&ą Z tnxenjem

i nażwisldcm osoby podpis!!ącęj,

ofur!ę spożąda się Y,sposób §la.ann!. cz]tc]ny i tT§ab, st\.ieldzone przez w}kone$ę W ofercie

blędy i omylki 1, żapisach , prżcd jcj żłożenicm - poprawia się przez skeślenje dot]chczasoI,ej 1reścr

i §,pisanie nolvej, z 7źcho\ranienr cąlęlności blędn€go żapisu. oraz podpisanie popmrl&i pizez osob,!

podpisujące ofeńę i zami€§zczęnię dary dokonania popra$,ka,

ofeńę nn]eł pr4,golo§Rć 1ak. ab], z Za$,a4ością ofcl§, nie noźna b],ło zapoznać się przed

!Ę\,$em te.minu sk]adania ofęrl.

Zaleca się- aby w},kona§ca zbloszuova1 oletę oraż ab! §§Zystkie kartti ofeĄ b]4y

porumclo,lvane. pamlollane i śpięte n sposób unienożi\łiającv §fpadnięcie lałięgokot$,iek

Z dokunenlólł ofe(y,

ofęrta oraż pozostale oślłiadczenia i doku en§. dla klórych Za al1,iaiącl ok.eślil lyzol],\r fomie

załącznikói do nhiejszej SIWZ. winrry bYć sporządzon€ zgodnie z rymi \łZorami co do lrcśct or3ż

opisu kolumn i §,ierszY,

\a ot'e11( §Lladaiq §ię na§tęnujqce oś$ iadczenia:

a) łTpehiony lotTrulalz of€ńowy §porżądzolł z nJkorz)-staniem Wżolu sL.ll1o\}ri]cego

Załącznik nr 2 do sTwz zawierająą \ł szczególl1ości] rvskazade ofero$,anego prż,cdniou

zatŃńenia, lączoą cenę olertową brutto, zobo$4ązarnę dol]'czące lcnninu rcalizacji

zamó§ienia. zobołiązanie dorycz4ce tenninu pialności fakluJ, oś,lyiadcz€nie o okesie

zrviązania oferta §lŻz o akceptacii \yszlistkich postanowicń slwz i wzofu umo\rl bez

zaslrzeżeń. a także informację. l(1óą cżęść żamólłienia W],konalł,ca zarnieEa posle.zlc

podq},kona\ł cr,

b) §fpelnioni, Formularz cenoTTJ. sporządzon!, Z ,!r]&orą,*anie]n lvzoru smnouląc€go

Zalącnik ur 3 do sIwZ

c) oślł.iadczenia. o któł,ch molva w3!Z!E! ql]q!49i§Zgl§!{z,

Wymaga się, aby oferta b_vla złożolra §,arnk ęiej kopercie 1ub irmi-m opakonaniu zabezpieczon!,rn

pżed ofi,aTciem, bez uszkodzenia \\, sposób $!aranlu]ąc} zachorłanie poufności jei treści do ch1{ili

jej o1warcia, Zanrk €ta koDertę lub iine oDakowanie nalch oauczłć:

,,Ofeńa złożona w przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę oleju napędowego"

Nie otwierać plzed 10,02.2017., godż. 11:30"

i oDatr^,ć naz$,a i dokładnm adresenr wl,konalrą,.

15, W\łoM§ca może, prżed uplywe lerminu skladfuiie ofeń. zmienić ]ub Wlcofać ofertę,

t6, C4|ność $Tcofania jak i żflianl ofert! może dokonać $Ą,]ącznię osoba upm$,njona do
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]8
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2I

22-

]9.

w imicli Wrkonawcv,

w prąpadk-u §}cofarlia ofeĄ. WYkona ca sk_lada pisemne o§viadczede.

ośńadczenie o nfcofaniu ofert|, wvkonawca uirreszcza W zamknięlęj

opai(owaDiu. które usi za§ielać oznacze €:

że oleitę wi,cofrie.

kopefcie lub i nyln

,,oświadczenie o wycofaniu oferty zIożorrej w przetargu nieograniczonym
na zakup i do§tałyę oleju napędowego

Nie otwierać przed 10.02.2017 r. godz. 11:30"

oś$iad.żenie o ,lwcofaniu ofetv nusi zar er:lć co llaiflmicj nażwc i adres Wvkona,wc1,. treść

oświadczenia Wykol1awc], o \rTcofaniu olerlY oraz Dodpis osobv lub ośób tlDtnł'lrioln,clr do

rcDreze owa a W\kona\ł€r,

W prąpadku Zrtianv ofer1!, Wykona\łca sklada piselrrne ośIiadczenie, źe ofetę 7lnienia. okfeślejąc

zakres §,cll zniźtn, oś§,iadczeni€ o zmianię ofęny w),konawca unneszcza \1, zlŃłnięlei kop€rcię lub

lnn] lll op"ko$ilUjl, k ora lllus] /.\ erai o,n"c/efuc

,,oświadczenie o zmianie ofeńy złożonej rv przetargu nieograniczonym
na żakup i dostawa oleju napędowego

Nie otwierać przed 10.02.017 r. godz. l1:30"

oświadc7-cnic o 7mianie ofert! rn si za\,-ierać nazwę i adres Wykona\r,c, omz DodDis Wl,korra§,cv,

Nie ujaiYnia się infonnacji slanowiących tajenlnicę pzędsiębiorstY€ w 1ozunieniu pźepiso§

o 
^lalczańu 

nieuczci\Yej koDkuJenqi. lęźeli W_vkonai,ca, nie Dóźniei niź \r t€nnide składania olerl,

zasllzegl. żę nię n1ogą bvć one udo$ępniane oraz §fkaza1. iż zastzężo].'ę ififonnacjc staiolYią

tajenrr[cę przedsiębiors§\,a, W 1aiim pr4padku w}tonarłca oznacza inJonnacje sla|on,iące taje]lrricę

przedsiębiorshla kia Zulą ..tajemnica przędsiębior§l,lya - nie udostępniać". wykonąwca nie może

za§ti-zec nazny (lirnry) orłz jego adr€§u, a tntdć informacj: dotJcz4c_\clr cen],, tclmi ll

wJkonania zamóvienia, okiesu $rarsncii i rYłrunków plźtności ża11lńJch rl, jego ofercic.

Zamailiając}, żąda rłskazaria przez wvkolra\lcę części żnnó$ienia_ któnch ,wl,konanie ZarLtlerżJ

po!vic|4,Ć pod§l,kona$,con. i podarna przez wlkonarcę finn pod,!r,t,kona\ł,có,§.

wi.konalłca może żloĄć jedną ofellę i€dną 1rń \łszyslkie cżęści p.Zedmiotx zanó{,ienia,

Wszelkię kosżlY związane z pr4gotox,adąn i żożenien ofer§ ponosi w!,konali,ca.

w pr4padh l1iepm$łd]o\ł,ego oplsania, z]edr€so,!ł,żniź lub za knięcja opakoll,łnia ofeńJ. Z2jna\\1a.]ącl

nle biefte odpo$,iędzialności za Zle skiero§anie ofer|y (przesv]ki) i jcj pżedtennino§€ o§łar.ię, ofer€
ui(a nie weanie rdzi:]fu,lr postępo aniu.

23
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3.

,7.

ofefię naleł żołć w siedzibie ZalMwiającego (seketariat) tj, Ifununikacja Gmin} TarTowo Podgórne

TPBUS sD. z oo., ul. RokielniclG 23, 62-080 TarTowo Podgórne cs_c!E_l!Jz2)]]_
11l00.

otrvarcie ofeft nasĘ}i w siedżibie Zafiaillającego (sa]ka konfel€ncljna ) w dniu 10.02.2017 roku. o godż.

11i30.

Dec_vdujące anczenie dla oceny zaclrowarria l€rminn sldadaria ofert nra data i godina $pł}.$T ofer§

rv fuiejsce wskazne w Ń l niniejszego Rozdzialu SIWZ, a nie datr jej nadania przewĘ pocżtolvą czl
kuneśą

ofena żożona 1ł tąminię §tładania ofe.t będae podlegać rcjcstracji pzez Zanżłiając€go upoważxoneso

Kope{a tub irnre opako\ł,arrie. \v l(tólvm będżie żłożona oferLa zostanie opatzona numeren wedlrr8 ko]ejności

sldadania ofert olaz tenninem jej zlożenia- a Wykonawca otrż}ma polwie(Łerie zlożenia ofety $r"az

z iŃormacją o teminie jej zloźenia,

otlYarcie olert.jest ja\łne.

Podc7źs ot$,arcia olert Zan lł.iającr Ęowaźniony poda.ie nźuW_T (firmv) oraż adres,\,W!,konałcó\ł, a także

infomacje dot],czące ceny, telmhu rłl,konania zrnóivierria oke§u g*a.ancji i iłannkfi! platności

Ż"w2flych w ofertach

zgodnie z art. 8ó st, 5 uślźły Pzp nie^l4ocmie po o§larciu ofe( Zarra§iający upowźniolry zaixeszcza rL1

strońe int€rneiowej iŃomuc.je dot_vczącei

a) kwo§J, jałą zamierza przeznaczyć na sfiiźnsow8nie zamówienia:

b) firm oĘż ad!ęsów W},konał,cóW, któr4, 
'ołli 

ofetr §- termi e:

c) cen}. tenniflr w}toDania amówienia, ol(Iesu gwamncii i wanników platności uawafi,ch w ofertach,

żall1a,§,iającl niefiłocmie żawiadamia W),koiayę o złoźeniu ofef_v-' po terninię orźV Z\łnrQ oleTtę po

uph,\łie t€rmirru do inięsięnia odwolada,

1, 'W celu ustalenia ceny ofęńy od Wykonawców 1lymagane jest baTdzo szczegoio\łe zapozrźJue slę

z niDiejszą srWZ (wra? z Zatącmikani). charżktełzującvmi prz€dmiot zamówienia,

Wykonawca pżedstawi ceĘ w sposób określony w fomularzu ofeńo{-vm i cenow],m (Zaląeniki nr
2i3dosIwZ).

C€na ta musi uwuglęairliać wszystkie w}Trr"lgania slWZ oIaZ obęjmovać ,lYszelkie koszty. jźkie poruesLe

Wykonawca. prżez cały okres lealizacji zamó,$.i€ a, niezbędne do \t_\,konaria uzedrniofu żamólłrcnĘ.
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1,

7.

W podanej cenie poi,injen b}c lrliczony obowiąZujący podatek VAT. cena połinna równięż za\łierac

\r sobie ewentualne upus§ ofero,lr"ne przez łVykona\łcę,

cena ia musi być podana rv żo§,ch polskich (PLN) c]fTo§o i słowLie, z doldadnością podaną lv

senrych częściach zlotego. tj, do diugi€go miejsca po prźęcinl{:u, Zgodnie z zasadami mchuŃowości.

W p.4padku. gdy wykona,lvca poda cenę oferty z dokładnością więksuą nź do drugi€go miejsca po

przecinku lub dokona niepmi,idlowego zaokrą8lenia, to len sposób rrTliczeda ceny zostźrrrię rrznan]'. za

oczywisą om, kę rjchurlkoqą, Zana§iając,Y dokonz prżelicżenia podanej w ofercie ceny do d\Yóch

niejsc po pżecinlflL slosując następującą mśadę: podanę W ofercię klłotl żosiaĘ zaokrągione do

pełnych $oszy. prz},czym końcó§,ki poniźej 0.5 slosza zostaĘ po inięte. a końcói!,ki 0.5 gosza i

_Yższe zostaną ztokĘgione do l glosza.

Zana,lr,iając_Y upolłżżionv popraii ocą,ririsle om!,łki nchu.&o1łe § ofelcie 1 u$zględni konsek\ł€rcje

mchuŃo§€ dokoianr"ch poprawek.

Zgo&dę żatl.91 ust, ]a star,!,l Pzp jeżeli zloźono ofertę- ldóĘ §lbór prorvadżilby do porvstania u

Zamawiające8o obowązlT podatko\re8o zgodnie z prżcpisami o podatku od towaló\Y i ushtg.

zama,lviający w celu oceny takiej of€n}- do]rcza do przcdsla$ionej \Y niej ceny podatek od to\\alóN l

usfug, który mialb!, obowiąZek rozliczyć zgodnie ż ł li pr/-episarni, Wykonawca. składając ofertę.

infomŃe Zanuwiającego upołżźńonego. cz! i§,bór olerty będżie powadzić do powsta a u
Zamar{iającego obowiązku podat&owego. wskazując naz$ę usługi. I(óIej fiviadcżenie będzie

pro\ł?dżiĆ do jego poirstania, oraz \lskazując jej \ł,anoŚĆ bęz ki!,oł podalku,

Na]korzystniejszą ofetą będżi€ oferta, która prżedstawia najkorzyst ejsz} bilans ceny i inn},ch

kn leno\. odnos/4!}ch jlę do pr-edmofu Zźmó\ lenla,

ocenie ofert podlegają tylko ofe[,v.. niąodlegające odrzuccnjrr,

Zama\łiający dokona rrlbofu ofeĄ najkolłstniejsze.j §, oparciu o insiępBjace la]łeria ocenv ofęń:

3.1. Krfleńum ,,ceną ofeńowa":

a) znaczenie kł,teńum - 100 pkt (10070);

b) opis sposobu oceny ofelt wedlug Ęteri n'Cmy ofertowej":

W p.Zedmioto\łTm krfienum oceniana będzie cena of€ńolła brutlo. podana przez Wykona§cę

W formulźrzu ofenorłym, Małsvmalq liczę punklów otżyma ofeta z naj iżsą ceĘ oferto§g (100

pkl,,

2

Ń
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5.

8, Wykonarvcy. składając of€Ą dorlatkog,e, nie mogą zofeiJwać cen \ł_-!ższych niż zaofeiorvane

rr ziożonych ofetach

9, Zanla§,iaiący nie pzćlviduje pr&prolladzenia dogł.lYki w fomie aŃcji ętektronicznej,

Pozoslałe oferly zostaną ocenione wg naslępującego $,zolu]

Cn
C = -----: x l00 pkt

Cb

gdzi€:

c - oznacza ilość punków uzyskanych 1ł kłterim ,,cena ofe.towa";

cn - or-nacża najniż§lą cenę oferto\łą brutto spośród ocenianych of€Ąv]

cb-odlż.Zą cenę oleflo\łą brullo ole.n badanęJ:

całko,lvila liczba punkto§. jaką obżyma dana ofelta. zostanie obliczona wg §żoru wskazźnego ,W pkt.

3.1 lit b)

Punkacja pr4,zna\1,arla ofertom w poszcZgóInych kl}1eńach będzie ticzona z doklatlnością do d§,óch

mięjsc po przecinłu. Naj§Tżs7ź suma liczb,Y punktórł pr4znarryclr rł poszczególnych lłteńach occny

ofert iYznaczy najkorzystniejsą of€rtę.

Zarna,liiająq udzieli zamówienia W}&olrai1,cy. kórego ofeąa odpowadać będzie wszy§tkim

\łfrnaganiom pżedstanion}in w Bta§,ie Pzp, oraz w nmiejszęj SIWZ i zosĘnie oc€niona jako

naikorł§tniejsza $ oparciu o podane kĄleria lyboru.

Jeżeli nie będzie moż]ra §Ybrać najkorz},stniejsrfj olcĄ z u§żgi na to, że dwie lub więcej ofert

przedslawia talri sam bilans ceny, Zamawiając! §zyr1? W],konawcó\ł. 1łór4, 
^o4,Ii 

te oferĘ, do

zioź-cnia rł teminie o1oeŚlon},rn pEez za[u\łiającego ofert doda&olr}ch (an, 9l ust, 4 usla§_v PZp).

i, zgofuie z a]t. 92 usi. t ustarlT PZp Zama\łiający infontuje niezwłocznie wszvs&ich wykona\co\ł o.

a) r{óorze mjkolą,§tnięjszej oferty, podając naz\łę albo imię i nazilrsko. siedżbę albo miejsce

zamieszl€nia i adre§. jężeli jest miejsc€m \rTkonJĄtania dziiralności W},konaq§},. l(órego ofetę

wybrano, olaz nazwy albo imiona i nazwiską siędziby albo miejsca żamieszkmia i adJęsl. ieżeli są

miejscami wlkon]Bania dżiałalności W},kona§có\ł,. kór4, złożyli olet§, a takze Flr)ktację
pr4,znaq ofeńom w każd},m kłleńum oceny of9rt i Ęczną punl,-trcję,

b) Wykonawcach, klorz} żostali łl,klttczeń,

c) Wyko awcach, którYch ofe(y został odrr:ucone, powodźch oakzucenia oferty, a .!r prz!,paalkaclr.

o któIych mowa w an. 89 ust. :l i 5 lstalv_l Pzp, bra10 równoważności lub bralal Ęełiralua
wymgai doł-czących wldajności lŃ fu nlrcjonalności.
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d) rt e,waźnieŃ postępo§żnia.

- podając tllźsadrrienie fai(l}cżle i pnwnc

2. Wlkona§cr- który zloł1 $l,braĘ ofertę. Zaria,!\ iaiąc\ okeśli mięisce i lęlmin za,llalcia rrnor}J,

3, Zafiawiający udoslępni inionmcje, o których mowa w pkt l tit, a) i d) ńn€jsz€go Rożdżia]u SIWZ, na

st onie intemeto$€j §.$§,,biD,tDbus conl.Dl/plzetargl,

4 Zamawiający Zawrże uno\łę 1ł sprawię żźrnó§icnia publicznego. z zastrzeźeniem an t33 sta\łY Pzp.

w ler,ninie nie kótsz}nr niż l0 dni od dnia pr,esla a zźn,iadomięńa o itborzę rla.Jkorz)slniei5/cj

ofery. jeżeii za$,iadomienie to 7-ostalo pĘeslane pr4 Zyciu środków komunikacii €leklronicaej. albo

15 fui -jeżeli Zoslalo przesłane \ł j ny sposób (np. pocztą), Podpisanie mo§y nastąpi § siedZibie

Zana\łiającego.

5, Zanułiaiący nloże za\rrzeć lrrr1o\łę w §r}Ę!łię zamólłie ia publicalego pzed upi.wen t€rminó\ł,

o któryclr rnowa w pkl 4 pot\,żej niniejszego Rozdziafu stWZ, jeż€li \\, postępowaniu o rd7-ielenie

zamó$,icnia zlożono §rlko jedną ofetę,

6, ]eżeli Wtkonawca, którego oleńa zostala \ł.Vbrana. uchy]a się od załarcia urnoł} \\ sprawie

zamÓ\łienia publicznego, Zamaryiający n1oże lł]biać ofeńę najkorz},stnręJszą spoŚród pozosial}€h ofert.

bez przęprowadżania ich pono\1,nego ba&lTlia i ocen],- clrYba ż€ zachodżą przesłanłi mic§iznicnia
poslępo*aniŁ o których o\ła § arl. 93 ust, t slaw],Pzp,

7, Jeźcli of€tla W),kona\rców l\,Ęóllrle ubiegająq,ch się o udziclenie zatnónienia Zostanie §lóIana.

Zamaxia]ąc} będzie adać pzed zawa]ciąrr runo\q, w spra\lie Zamówienia publicznego. runorłf

regulującej §,spÓlpracę ncll W],kona\l§Ów, zaiierająca 1\, s§oje] treści minin m na§tępljące

postaiońenia:

a) okrcś]e € stron !tmo\ł1,;

b) zobo§iąz,rnie do realizaqi pźedsięw7jęcie gospodarczego obejmującęgo sl/oim zakrescm

przedmiot zamÓY.i€niai

c) ok]eśle €. Llórv ż podflioló,§ jest upoDażniony do \łysiępox,ania w iinięnju pożoslałch (iider)

pźJ, Iealizacji $1^,, zamó\łienia- Wska7źnie osoby pelnomocDrka onz za&rcsu jego pełnomocnicl§a;

d) oznaczenie cżasu E'1,ania wspólpŁcł Wykona$,có§ iyspólnic rcalizując].ch zffio\\'LęnLe,

obęjmuiące8o ri mun okrcs rcalizcji Fzednnotu zarnó§,ienia:

e) role i zaaIania każdego z wykonawcó§ wspólnie rcalizujących zfunó,§iełi€l

f) stvierdzenie solidamej odpowiedżia]ności kaźdego czlonkl kolrsorcjurn \łobec Zema$iającego.

§ tmkcie re-elizac.ji zźnó§rauajał i z 1y!ułu rekojmi i udzieloĘ 8waJarqii

g) $Tkluczęnie nożliwości §ypo,Wiedzenia umo$!, konsorcjum przez ldóregokohłiek z jego

czlolńotl oo c/ilsu V)}o11.1)ił Zanlo$lelua,

h) ]jderJesl upra§nion], do otrzymy[ania plalnościi

i) wskazlnie. iż zaplata dokonana ne żecz lidera Z§alnia Zamawiającego z dlu8u Względem

WYkona11,ców]

j) lidel ma pra§o do zaciągania żobo§,iąarl i otlzymtlłania inslrukcji dla i w inrięŃu iiszystkich
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stron (pałnerÓ\ł);

k) numery i n uwv rańunków balikowl,cĄ na kóre będą dokonyvane płaliości z §-tt u iea]izacji

Fzedńotoi\ęj Umolly,

l) zakaz zmian w Urnolvie regriluiącej węółpracę Wt-kona\łcórł, bez zgody Zarnawiającego.

Nie dopuszcza się sk]adania !]noły p.zedlł§tępnej reguĘąc€j wspólpracę lub unro§f za\ł?rtęj pod

wannikięm zawieszając}Ąn.

8, osobY repTezenfując€ wykoMwcę pI4 podpi§Fvanirr umo\ł,v powinnv posiadló ze sobą dol:unentY

polwierdżające ich urnocolranie do podpisania umo$}. o il€ umo§o$'anie lo nie b9dżie lłlnikać
ż dokumentó$, zalączonych do ofertv,

9, Za\łarcię umor,iT nastąpi W8 łzoru Zama$,iająccgo slanowiącego załącztrik nr 8 do sIwZ. Dla

każdego podmrolu wskazanego w Zalłczniku nr 10 do sl§vz zosknie podpisana irdywidua]na

unowa z wykonawcą wg wzonr zama\łiającego §tanopiącęgo zalącznik nr 8 do slwz,

10, Poslanowienia usla]one wc wżorze un1o§y nie podlegaja negocjacjom,

1l, w].konawca § cĄm okresie obowiązlrlania Umolll, zobo,!\,iązany l€§t do po§iadania Waznej Ulno$y

ubezpiecżenia odpowiedzialności c_v\łilnej w z2lrresie pro\łżtlżonei dziaia]ności zMlłcnej
Z przedr ot€m zamówienia,

1 Z W],konawc!, którego ofeńa zostarię rrznarra prżez za a\,viają.ego upo\ł,ażnionego za ofe4ę

najkorąvstniejsą. zo§tan4 podpisale umolłf Zgodnic ze vzorcm stanowiąc].m Zalącznik Nr 8 do

sIwZ, Kżdy z podmiotów rvskaźaiych iv Zalączniku nr 10 do slw-z podpiszę ind,Ywidualną

ulnorvę. zgodnie ze rłuoren śtano\łiąc] ln Zalączni|( nt 8 do slwz,
2, WraZ z nrńejszą SIWZ, W!,konawca ot 4,mal od Zama$iającego upo\łEżIrionego rrzór umo*J w

sprawle zanówie[ia publicznego. stanowiący Zalą€znik nr 8 do sIwZ. 1(tóry będżie obo§iąz,v\łał

podmioty skazarc w zalączniku nr t0 do sIwZ
3 , Umowa W sprawie niniejszego zamóń€nia publicznegoi

3,1, Do umov.v rnają zasrosołanie p.zepisv kodeksu c}.lvilne8o. jeżeli Fzępis)- UslalD,nie strnotl ią iiacże].

3,2, Umo\ra $f,nraga. pod rygolem rrie$,aźności żachowada formy pisemne],

3,3. Urnoia jest ja$lla i podiega udostępŃeniu nż z5§adaclr określonYc}r $ pzepisach o dostępie

do iŃo.macji publicznęj

3,4, Zakes świadczenra wykorrawcy W},nikająpy z umoirT jest tożsamy zjego Zobo.liiąza em za§'aĄ.rn

§ ofercie,

3,5, okes realizac]i urnolłY wskazanYjest W Rozdziale 3 SIWZ.

3,6, Umowa podle8a Unielvaźnieni ]

l)jęźeli Zachodzą prżesianki okeślo.ę w ,ń. 146 ust, 1 t slawa Pzp:
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2) w c7ęści nlklaczającej poza określenie przedmlotu zamó§ienia za,lva{ego $ specyflkacji

Istotnych warunk&l,Zamó,§ienia. z rzględnieiiem an, 1,1"1 usta§f Pzp,

rl Zama§iejąc! prze§iduje anjany postano$ień zalł?ńej Ulio§a 1ł pl4padL:u irrśląpieŃa okolicmości.

k|óncll łC fiozlń b) lo p17($jd,/iec $ ch\vili Z.\alLiJ umo$)

-1.1. Zmiana teminu doslan,v:

l) ZmianY spowodo,lya]rę siĘ ilyżsuą. W §I]l łlęs](ami źv$iolo\rwi. ,lvalunłani al osfelyjzn}ni

ulrlemoźll$iającł mi zrealizó§,ańe dosta\r_.y §, tennulle,

Z) zmiany będące następsiren okoliczności leżąc]ch }l.łącżnie p§ stroni€ ZamaWEJąCe8o, v,

szc,ególnoŚci $sl17\ n]cnje doslat\\.

3) Zmiany będące 1rynrlien czasoNego nstź},mżnia profutcji towar&I lń bmkó§ to§€róW na

poiskinr ITŃu będąc_vch pżedmiotem mo§1. w t],ln będące następs§łęin dżalirna or8anó}\,

administracii pub]icaej.

w pr4padQr §fsląpienia którejkolłielr z okoliczności ,\ł,\tienio!ych lł ns1. l pkt 1) -3) remin

dostaliT lnoże ul€c odpoi,iedjliem przedhżeniu o czas dc7-będnY do mlcł{ego jej \łTkomnia. nie

dłnżej j€dnat ż o okes t l"nia łc]r okoliczności,

4,2 Zmiaio sposobu spelnienia ś\Yiadczenia]

1) zmian}, spolvodor,lene nie \r}klpieŃe pełnej i]ości io\\rarów. W polłrższvn prłpadku mlolra

n1oźe zostać pżedhrżone do cza$r §fk pielia pelnej ilości toq,a!ów okeślonYch W umouie,

4,j. Zmiany $]rnagrodzenia WYkona cv:

1) znrian} sporvodor{ane lyzroste ż]bo zlnr ejszeńenr śa\l,ki VAT tub podalk-u akqzo\r€go. Jeśli

żmjana §tawkj vAT lŃ podatku alcyzo\łego będzie powodowaĆ 
^rięilsżcnic 

koszló$, to$,ań\Y po

§lronie Wykona\r,cv. Zama\łia.jącv dopuszcza możli\ość z§iekszenia §TDaglodżenia W),konawc]-.

o kwotę równą różnic], § k§ocie podarku VAT lub podatku akcłzoPego zaplacoĄęBo przez

Wvkona\ł,cę. J€ś]i Zmia0a slawki VAT lub podatku akc}zo$ego będzie poiłodo$,ać znrnleJszene

kosztórv tonżró§, po stro € W},kona\\,ry, Zamar,/iając), dopuszcza fiożlivość znrnlejsze r
,lwnagrodze a o k\łotę stalolviącą Tóźnicę l§ł,oty podatku VAT 1Ń podatku Ńcyzoxcgo

zapłaconego przez w}.konawcę.

5, Poza prrJpadkań $Tn edonyllli \r pkt. 3 i 4 niniejszego RoZdZiaIu SIWZ zakazrie 5ię istotnYch zlniai
postato\rień za\Yatei Umolł], w slosunl(u do t€ści ofelry-. a podsta§ie, ktÓTej dokonano ,$Ńoru

WYkonas,cl. ch].ba że zachodzi co najfirrriej jedna z następując,vch okoiiczności. o których morya n, an,

i.ł4 ust. l sta\ł} Pzp:

, l) fillanv dolYcżą realjżacji dodatko§fch dosta§ od do§,chcu asorvcgo \rykona cy,

nieobjętvcL zamówienien podslało§,am. on lle slaly niezbęór€ i zostary- §pelnionc łąc7nie

na§tępującę waruJiki:

a) Żrnialla lń,konarrcy e oże zoslać dokonźm z polvodór\, ekononiczn]ch iub

tecfuriczĄch. § Szczególności dorycących żanienności lń tnterop€ragjBości spżęt!,

uslug lub instaiacji. zafiówionYclr w Ęmacir zamóWienia podsla\yowego.

b) zmiana $],konawcy spowodo$iilab_v istolną njedogodność lŃ znaczne Z§iększenie

l(osztólr dla Zamawiaiącego.

c) \łaność lQżdej kolejne.j zniany ńę pfz.vJac|.a 50% §żllości zźmó§,ie a określonei

picnvotnie \ł nowie,
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2) 7osulv spelnione łącmie następujące wanmki I

a) konjecztośó zmiany umowy spowodo\łana jest okolicznościami, których żama§iaiąc!,.

działając z nalez}lą stara]mością. nie mógl pżelłidzi€ć.

b) warto.ść zamiany nie pżekacza 50% wartości zźmórł,ięiria okeślonej pier§otnie

\ł irlno$ie.

3) Wykonawcę, Llóremu Zarnawiając}- udzięlil żamólł.ienia, ma ,źstą)ić no§y W_v''konawca:

B) na podstaw'le postanowień umo\rn!,ch za\iartych \ł §pecyfikacji islotnych i!,arunkótv

7źmówienia

b) w lł},niku połączenia. podzlalu, przeksźalcenią upadlŃci. restrukturyżacji iub nabycia

dot}chc,raso\ł€go lł],konalvcy lub jego pizedsiębiorstwa. o ile 1on5/ $,,\,konawca §pel a

\r€runlri udzialu w postępo§,aniu. nie zachodzą wobęc niego podstawa §],kltrcz€nia oraz

ńe pociąga to za sobą innych istotnych zmian urnowv,

c) $, łrniku przęję.ia pfżeż Zamałiającego zobowiązari qTkonawcy §zgtęden jęgo

podt},kolxMcórł,

4) zniany_ nieznleżię od ich iłaności_ nie są istofi€ w lozlnieniu at, l44 ust, le ustai_v Pzp,

5) łącżna $,artość zmian jest iejsza nż kł,oł--' ok]eś]one w p.Zcpisach L"vda yclr m
podslawie arl, ] 1 ust, 8 usta§y Pzp ijest nmiejsża od 10 % n€rtości zamówienia ok]eśioĘ
pierłotnie ł umorvie.

6, Warulki §Drowaalżenia zmianv do zawaltej Umo*n:

ó.1, stioira $Tśaępująca o żmianę posĘno,fi,ień Umo,By zobo\łiqżana jest do udolQmento$anij] zjrrstruenia

okoliczności. o któłch nowa po$}żej

6.2, Wniosek o Zmianę poslanońeń Unloila rnusi być §}Tażony ira piśmie

8 t, zlo,on} $nioseL pIlez sUonę Ul]c|UJącą,/ruan§ mlsi/as ierac,

a) opis propoz}cji zmiany_

b) lzasadrrienię,zmiany,

c) opis \łŃ1łu zmiarry na Walnki realizacji Umollf,

8,4. Zmiarra Umo§§ może nasą)ić wl,łącznie w fomie pisemnego aneku pod rygorern nieważnosc1,

t6,1, srodki ocfuony pmlvnej okleśloDe w Dziale \Ą Usta$! pzysfugują wykolta,il,cy. a tźkże innemu

podniolowi, jeżli ma l b mial intercs w uzyskarriu rr1v, żamówienia orau poniósl lub rnoze poniesc

szkodę W §yriku naruszenia przez Zana§,iającego prżąisów Usta$y.

t6,2. Środkami oclrron}, pmt{nej jest odwolanie (art, 180-198 Usta$T) oraz ska]ga alo sądu

(art, l98a -l98g Usla!ł]),

16,3, waność sżacrlnko\ła prowadzonego postępo§ania jest $ięk§za ńż l§łotv okreśione

w prżepjsach wadarych na podstawie art, 11 U§t, 8 Ustawl',

16,], Zgodnie z plżepisem erl, 182 usl. l plc, l Usta\rl odwolanie lvnosi się § terninie t0 dni
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od pTze§ania informacji o cąnności Zanra§iające8o stłnowiącej podstawę jego lvniesienja jeżeli

zostab, przesłane 1r, sposób określolł §, a.t,180 ust. 5 zdonie dnrgie albo \! tefiirue t5 dl]r- jezeli

zostalY pEesłane § i ł sposób,

16,5, Zgodnie z pżepisen art, 182 ust 3 Usta$], od\ł,ołanie §,obec czyDności iruYch ż okr€śon€

po$yżcj Nnosi się v tcnninic 10 dni od dnia. klóL.lln poNzięlo lub prą zachoilaniu iale^.tej

stalarmoŚci możu bylo powziąĆ WiadomoŚĆ o oko]icnościach stanowiących podslawę jego

,§,niesienia.

16,7, zgodnie z pżepisem a].1, l98 b ust 2 Uste,!,!l skargę §,nosi się za pośrednictwen Prezesa Izby w

teminie 7 dni od dnia doręczenia ożeczenia lzby. przesYłając j€dnoczęśni€ ]ei odpis pzecilłnikow]

skargi, Zlożenie ska€j W placówce poczto\rej opelatorr rĘ,zrraczonego \\,rozumjęniu uslau:"g z drria

23 listopada 20t2 r Pńro pocźowe (Dz.u, poz, 1529 ze 
^1) 

jesl ńrvnożnaczne 7 ]eJ

$nicsicniem

1, z2mawiająU}- żąda 1Yskazania pzez Wrtonawcę części zamówienią klółch §l.konanie Ł.mlerzr

pońeżyć pod\łykone,!łcoĄ i podJria Fuez Wykona\\€ę finn pod§.J,konal]có!! (zob, Cześć Ii

sekcja D fonnl arżajednolitego dokumenfu),

2. Wlkonawca, kóry zamięrza powiełyć wlkonanie cżęści zam&riel1ia podr,rykolra,$coln. w cęlu

\łlkazada bfil(u ist enia Wobec nich podslail wl,kluczenia z udziału 1ł, poslępo\łaniu sk]aala

1akże dla kaźdego ż tYch pod§ltona§,cóv odrębny fomularzjednolilego dol§unentu, ZawierijącY

infomracje wvnagane § Części II Sekcja A i B. \r części III sekcja Ą B. c. D. Część IV Sekqja

o ora7 w CżęŚci VI,

], Powierzenie §,vkonania części 2lnóil,ielia podw],kona§con nie zwalnia Wvkona$c,Y

z odpolłiedzialności za rńleż\te §lkonanie t€o żamóricnia,

4. Wvkonawca będzie w pelni odpo§-iedziahY za dzialajie ]ń uchvbienia kazdcgo podlryko l§.y.
jego przedslavicieli lub pr!coliąik&1,, tak, jakby to b}b działania ]Lń Lch],bienia wykona\cy.

5. W],konawca zapelłnią że podlłfkona\Ycy będą przestrz€gać §,szelkich postano\\,icń Uino1rT.

6 Un1o$a ifuędz}, wYkona\ł,cą a PodłYkona,lvcą lnusi być zalyafta zgodlie z odpo§i€dnimi

pżepisami Kodeksu ciłilnego,

7, W przYpadku mmjaĄ za$aĘia ufiołT z pod1łykom§,cą. W}.konawca będżc żobo§iążan} do

uzyskania uprzędniej żgody Zanawiającego § następ jącjm Ę,bie:

. wl,konawca przedstawi Za a,lriającąnu §niosek 1:t,Iżz z projekten umow]

, pod$a\onil$ca,

. w leminie do 7 dni od dria puedsta§ienia $,niosku w],konalrq, Zamawiającv dzieli na

piśnie zgody na zarrarcie uno\ł] albo podając uzsadnień€ - żgłosi sprzęcilv. ló ,laslfzeżeĄn
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. zgłoszęnie w powyźsżym tnrrinre spr€ci\ru lub uastżeżeń pzez żamaiłiającego do

prcponowanej urno,!\,l będżię lÓ\ł{roznacznc z odmową udzielenia zgodY,

. W prąpad(u odmo\łv W!ło e]rca pono§,nie przedste\Yi projekt ull1o,!,tY z podi\T,konawcą

\i powyżsż},m tybie. względniejąc], zastźezenia i uq,agl zgłoszone Prz€Z Zamawaiąccgo

8 Wykona§,ca zape$,ni_ aby rłszyslkie umo§], z podi\Tkonaiycami zo§tał sporządzone a piśmie

i Fzekże Zafiawiającemu kopię każdcj uuow], Z pod\rfkona\rcą niez§łocznie. lecz e póznre]

niz do 7 dni od dary jeJ ża§arcia,

9, Zamawiając}, nie po osi odpo\riedzialności za ża*arcie ulnor,!) z pod$Tkonawcami bęz

§.lmaganej zgody Zama§iającego, zaŚ sku&j żlego \ynika.lące, będą obciążl"vL ,li,i,lącznie

W}łona,lyce,

5, Uno§a z podllakona{,cą będŻę u aźana 7-a 7-a§,jeńz§nąpźezzaIĘ$iającego JeŚli $,lennidc

? fui od fula prz€dstał,ienia pTojektu umolł1 §.taz z wriosldem o atiierdzenię. Za altń|ąc] nie

Zg]osi sprz€ci§! lub zastrzeżeń do rmro\1a,

i 1. Pow],ższy tryb działania będzi€ mial za§tosolvanje do \rszelkich Z,:nierl uzupeklień oraz aieksólł

do umów z podIrykoDa,i!€ami,

t2. Kżd! plojch unlow'a z podq,kona§ca lnusi zaiierać $, szczególności postanor,lienia dolfczące:

a) Zakesu prac pżąlidzianego do \łT,konalria,

b) te.mńólr ręaliracji,

c) \\)naglod/e]liż l lermilló\\ platnoścl

d) rozil,iązania lrno,rlT Z pod§\,konaYcą rł pr4padku rożiłążania inno§] lr,Ęrawie zamo§i€nu

pubilcZnego.

t3, Jeżeli aniJrra albo ręzygnacja ż pod§l,konawcY dolycz}, podmiotr na 1(óiego za§oby qvkolrał,ca

po,!vo]].rłal się_ na Zasadach okrcślony.h !v arl 22a ust, l ustam, Pzp. lv cęlu §J_Ykazania spelniania

rłanu*Ó\Y udzialu w postępoY,aniu W},kona$ca ]est obojviąalr,r \\],kazać Zamawiającemu. źe

propono\łary inny podłn,konawca lub W},kona§,ca samodziehie spelnia ie \r stopniu l1ie

nrntejsą,n niż pod§ykona ca. na którego zasoby W},kona\łca powoł}.§al się w tżtcie
poslępo\llrua o udżielelUe żamÓ\ Ie,l,a

},1, W pr4ladku reati7źcii przedmioto§,ego Zadaiia z udżiałem pod\]konawcó§,. Wltolla\łca \łraz ż

fJriuĘ lnu§ zlołć ,!v stosunku do kźde8o Pod$Tkonarłcy jeden z \rymienionyclr poniżej

dokurnentós-

Po§\,ierŁone pĘez Pod§ykonawcę ośńadczenie W]konarvcy. że zżplata za r§ługi. klóre są

sprzedawarre daną fak11Ę, a zostalr $lkonane przez lego Pod§}*ona$cę- zostala rrregulo1łana,

Polecenia cesj] lr2 rzecz Pod\rako[awcy !!rez z załączeniem nieureg o§ane.j kopii faknĘ,

otrąlnanej od 1ego Po&rykona$,cy, W 1aldm prąpadku Za]nawiaiący zapłaci nalezność

b)

a)

pląpad.ljącą Po&r"\.kona,ilcy bezpoŚrednio najego konto z zachoq,anicn lcn nu i zasad

jak dia W}konawcy, a należność pozostała żoslanie pżekazarra rra konlo wykonar}cr,

platności

fir
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c) Po.wierdżone pzez Pod\ł_TkonalYcę oś\liadcz€lli€ Wykona§,cy. że ushgi, które są spźedarune

daną fakutą zostaly w],konane b€z udzialx tego Fod§ykona,§cy.

Brak 7-łoż€nia prź€ż Wykonawcę jednego Z rv^! dokumentóv , stosuŃu do każdego PodrrTkonawc}

będzie podstawą do odmow prryjęcla pfżęz zanaw iającego fałtuiy od W},konan,cy,

Zalącznit( nr 1:

zaląrzaik Ń 2:

załąę knr3:

zatącz ik nr,1:

Zalącznik nr 5|

zał4cznik nr 6:

Załącżnik nr 7:

szczegółoi! oPis przedmiotu zanóńenia dla Cżęśc] l i CZęści II:

Fonnularz ofeńowy (składa każdy Wltonail,ca iYraz z olertą)

Formularż ceno§_-! (sklada kźdy Wykonawca 1łlaż z oferlą).

Jednoli§, dokument w fonMcie Doc - $ęrsja ed}.lowalna (składa każdy w}.kona$ca

\łT aZ z ofeĘ),

JednolilY dokument w formaci€ ,PDF-

Instnlkcia w]peł ania jędnolitego dokurnenu

Wzór ośviadczenia o prąll{eżności lttb brału prżrrralemości do Ę safiej grupy

kapitalolr,e.j. o której mowa w art, 24 usi. l pk 2j usta\łT P7ł (składa krżdy

W!*onarvca. bez §,eziYania, w termini€ 3 dni od dnia zamieszczenia rra strode

intemetolvej iŃormacji. o kt&ej mor\,a w an. 86 ust, 5 usta§1 P7p),

W7ór Uinolłf ,

Rozpolądzenie Ministra RoaYo.ju z dnia 26 lipca 2016 r, w spra1,lie rodzajón

dokumentón,. jakich moż€ żądać Zafla§iaiący od W!łoMwcy Ę postępo\ł€niu

o udzielenie zarnóŃieńa (Dz, u z2016r poz. ]126).

łis€ podmiolów na żecż i $, inrieniu kaórych działa Zarrrai.iająry upo$,żniony w

Zalącznik nr8:

Zalącznik n. 9|

Zatącznik nr 10:

Zalącznik nr 1ti

ramach postępowania.

w],kaz dostaw, tOtłU llnoAGłllitr i Oum mD6Óft{t
_ 'l' lD lB l] s " Sp, z o,o,

Ul Flol1lehicka 23
62-oao Tarn.]wo Pod§órne
l€l, 61 al4.67.92, lax 61 814-71.37

ld6n1.631230993
NlP 777.22-97-§3 (o)
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