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Za'naW]aiący

Gorczański Park Narodowy
z siedzibąw Poręb!e Wielkie] 590
34_735 NiedźWiedź

sPEcYFlKACJA lsToTNYcH WARUNKÓW zAMÓWlENlA
. (dalej SlWz)

DLA ZAIVOWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRŻEDMloT ŻAMÓW ENlA

'Zainstalowanie toalet ekologicznych na 2 miejscach biwakowych
na polanie TrusióWka i oberówka"

Temin składania ofeń: 6'06'2014 r' qodż' 3'30

ohłalcie ofeń: 6'06'2014 r' qodz' 9'oo

Po.ębawielka' dnia 21'05'2014 r'



PlojekffpóńnansoMry pż.: !ńię EuÓFFką ue łodkół Eulop.jskieqo Funduszu Ro&oiu
ifE{ndtuE środowńko

RoŻdŻiał l: NaŻwa Órazadres zamawiającego'

GorcŻańśki Park Narodowy

z s edz bąw PoEb e Welkej5!0
3'1 735 NiedŹwedź

!!rM gÓlcepn pl

gpn@qorcepn p

Tel 13 / 33 17 207

Far l3 /3314 945

RoŻdŻiał ll] Tryb udzielenia zamówienia'

Postępowane o udzeen'e zańóweń3 pub *nego prowadzone ]est w lrybe prŻetarlu

n eogmn czonego na podsl.we

] L]stawy Ż dn a 20 styczn a 2004 l Prawo zamóweń publ]cznyclr (1] Dz U z 20]3 l
paz gal z Dózn zm ) &ane da e|. uslawa

2 Rozpozalz€ne Prezesa Rady M'nslówŻ dna ]9 Uleqo2013l w 9plawe.odza]óW
dokumenlów ]ak Óh moŻe żą,lai zlmawiaJący od wykonawcy. Óraz form w ]!k clr le
dokumenly ńogą byćskładane (DŻ U z 20]3 r. pÓŻ 23])

3 RozpouądŻen e PreŻesa Rady Mnstlówzdna 23 grudn a 20]3 r w sprawe średn eqÓ

kulsu ŻłÓ1€go W slosunku do euro sIanowącego pods(awe prŻel.zana waftosc

zańówi€ń plblcznych (Dz U 2013 poŻ ]692)

4 RÓzpouądzenie Prezesa Rady l nstrów 2 dna 23 qrudnla 20]3 r w spfawe kwÓl

wadośc ŻamóW]eń olaŻ końkulsóW od klórych ]esl UŻaleŻńony obowązek
pżekaŻywańLa oqłosŻeń Uu ędow Pub ika.] Unl EUrcpejske](Dz U 20]3poz ]735)

RÓŻdŻiałlIl: opis pu edmiotu zamówienia'

Pu€dm ol€m zamówEna ieŚt zalnŚlaowani€ loael ekolog]cznych na 2 mie]sĆach biwakÓwy.ll

n. polan e Tr!Śówka ob€róWla

szczeqÓłowy op s puedm olu zamówenia zna dul€ sLe w

G=-



@
Żałączn kU nr ] do slwz dokumentac]a prÓ]ektowa toa ety pubrczne] ńa poLln€

załąĆznlku nr ll pu edm ary do loa]ely pub'dner ńa pllaneobeówka
załączniku nl 2 do slwŻ - dokumĆnl.c]a pro]eklowa loaety publczne] na pÓańe

zała.zn ka nr2a do sl\Ąz pzedmary do loaely pub!czńe] na poanie TrusóWka

Pzedm ot zamów en a podz€lonyle{ ńa nwi€ częśc
zadane l Żanstaowan etoaety ekoogione] na pÓane ob€rÓWka

zadane Za nsia owan . loa]ely ekÓlÓ! .zne] na poaneTru9ówka

ozna.Żen e w! Wspó nego słown ka Żamóweń

4s000000 7 Roboly budow ane

45200000 ! Roboly bldowlan€ w Żakresrc wŻnosŻeń a kompetnyclr obiektów budÓWlańych

45420000 7 Roboty w zakres'e zakladan a 51o ark budowane] oraż roboIy c esj€ sk e

45450000.6. RÓbÓly budoW ane WykońżenioWe
.15223200 3 Robo(y konslrukcylne

a5223310_7 KonslrUkĆ]eoolowe

!52r5500 2 Toalerypubrczne

Na pzedmiol nnejszego zamówena WykÓńawca utlzea gwarancj na okres 60 ńesięcy od

dna odb oru pu€dm'Ótu Uńowy

LJmowa Ó pÓdwykonawslwo n e może zaw e'ać poŚtańowień

1] Uzalezniających UzyŚkan e pżeż Podwykonawcę Ub da sŻeor PÓdwykonawcę zaplaly
od Wykonawcy Ub Podwykrnawcy ża wykońane puedmolu Umowy Ó pÓdwykon.wslwo od

Ż.p]aly przez zamawia]ąc€qo W}nagrodŻenla WykÓńawcy lub odpowedno od Żapłaly pueŻ

Wykonawcę WynagrodŻeń a Podwykon.wcy

Prcjehwspóńnaosowany pĘ.ŻUńię Eu.oPeFlązc śrcdkówEulopaisk
nhŚtuhuB śrcdwgko

c-]ę



P@jekwpóńnaBotny pęt UDi? EuropejskąŻe łodk.w E!rcpaislieqo Funduszu Roąoiu
EshkuB środołńlo

2) Uza ezn a]ąĆych Żwrol kwot z.bezp'eĆzeńiŻ pzez Wykonawcę Podwykonawcy od

zsolu Żabezpieczenia na eżylego wykonan a Umowy Wykonawcy pżeŻ Żamawa]ądego

Zqodnrc Ż ań 36 sI 1] b UsIawy Prawo zamóweń pub[zny.h obowąŻkow' pżedłozen'a

ŻamŻwa]a.emu ń e pÓdegają uńÓwy Ó pÓdwykÓńawŚlwo ktoryclr pzedń ol€m sądosbwy Ub

Uług owadośc do 5 000 00 zł

Żgodnezan 30Usl '] opsu]alc pzedmolŻamóW€na Ża pÓmÓca nrrm aplobat Śpecyfkac]

teĆlrn].znyĆll ' syŚleńow odńieŚeńa zańlwó]ąĆy wskazuj€ ze dopuszcza ozwązana
lóWnoW.zńe opŚywanym

RozdŻjał lV ] opis części zańówienia! jeżeli zańawiający dopuszcza skladanie oleń

cześcowyclr Wykonawca moze złozyc

RoŻdŻial V: lnformacj. o pżćwidylvanych zamówieni.Ćh UżUpelńiająĆyĆh, Ó klórych

mowawart'67usl. l pk!' 6 i7 lub art 134 ust 6 pkt.3 i4 ustawy' jeżeljzamawiający

pżewidUje UdŻielenie tałich Żamówień'

z2mawia]q.y dopusz-a możrwaśó składanj2 ofeń

jednąofenę na dowo ną czbę częśc

Żamawający podz e łpostępowane na dwi€ częśc:

zadan e ŻansGowane loalely ekooglcŻńe]

zadane l Ża nsla owan e toalelv eko oqiczne

Żamawalący nĘ pę€widu]e moz Wosc udzel!ńazańówień uzupelńie]ęcych

Rozdział Vl: oferty wariantowe'

Żańawa]ą.y n e dÓpuŚŹ-Ż śkładań a Ófeń wal ańtowyclr

Rozdział Vll: Temin wykonania Żamówienia'

zadani€ Terńnwykonania zamÓWena do 14'03 20]4l
Żadane l Term n w}konan a Żamówien a 1'] 0320]4l



RozdziałVlll : wa.unkiudzia]U w poślępowanj! oraŻ opis sposobu ocćny spełniania tych

1 zgadne z an 22 ust ] !Ślawy o UdzeLenje zamówenia mogą ubegać Śę wykÓnawcy

klóży spe]nia]ąnaslęp!]ące wa r! n ki dotyczące

] 1posadań'a LplŹwneń do wykonana okrcśone] dzalalnośc Lub cŻyn.ośc. ]eze

pzep sy pEWa nakłada]ą obowqzek ].h pos adan a.

] 2pos adania wiedzy idośw adczenia

] 3dysponrwana ÓdpÓwednm poten.]ałem technicznym oraz osobam zdllnyń dÓ

Wykońań a ŻlńóMen a

1 4 sytlacl ekonom cznel fnansowel

zgodnE z an 26 Usl 2b Uslawy wykonawca może po]€gac ń. wedŻy dośMadczenu

potenc]ae techna|ym osobach zdÓńyĆh dÓ wykonana zamówena ub zdonoŚc'ech

fnansow}ch nnych podmotow nezaezne Ód charakteru prawnego łącŻącyclr 9o z niń

stoŚlnków Wykonawca w takje] sytuac]] zobowąuany jesi udowodnró Żań.wa]acemu Ż

będze dysprnował zasÓbam nezbędnym do rea izacj zamówena w sŻcŻeoónoścr

pu edslaw a]ąc w 1ym ceU p s€ńńe Żobow'ązane lyĆh podmloIówdo oddan a mu do dyspozyc]

- beo' d'Óbó^ 1d oL'". Lo

ops sposobu dokonana oceny spełn ańawafunkówUd2ałU w poslępowaniu

2 ] ocena War!ńków udż ałU w poslępowanu Żostane dokonańa ńa ŻaŚadze wykonawca

spełnia a bo nle spełna posżĆzeoónych Warunków

22 zańa|| ąący Ó.enl .Ży Wykonawca Ó których mowa w pkl ] na

podsl.we ŻłÓŻÓnegÓ wraŻ Ż ofeńą ośwadczenia (slanowąceoo Żałączn]k nf 4 do s Wz)

oraz dokumentÓw okres onyĆh w rÓzdzia|e x pk1 1 sWŻ
2 3 zamawia]ący uznaza spełnonywalLńek

a] daZadana ldoly-ą.yposiadanawedzy doswiadczen a' ]eze WykÓnaw.a

Wykaze Lz w okles'e Óstalni.h p ęc! lat pued uplłvem tem nu składań a Ófeń.

a ]eŻriÓkres prowadzena dzałalńośc ]esl kótŚzy w tym okrese Wykona] co

najmne] dwe rÓbÓly budowlan€ o wanośc co najńńe] 5000000 zł btrfto

(kaŻda z n ch)

Ę E[oPjslĄ4ło&ów EurcPcFrńgo Fundugu Ro&oju



@
Projckwpóńnangowany eżĘ Unię EurcF]skąuc łodkół Eurcpaiskieqo Funduszu Rołoiu

itastukqE środowńko

b) da z.dana i l dotyczaly dysponÓW.na osobam zdonym do wykonan'a

Żamówenla ]€że' WykońawĆa wykaŻe. Ż dyspon!]e Ub bedż'e dyspÓÓlwał

]edńą osobą na s1anowsku kerownika budrwy pÓŚlado]ącą lpl.wnena
budowlane W myś Uslawy Ż dni. 7 !7 199'4 r Prawo budowlane (l] DŻ U z
20]0 l Nl l]3 pÓz 159 z pozn zm ) co na]mn ej do kelowana lobotam

budowanymiw spec]aności nslalaĆyne] W zakrese secr. nsta acj Uuądzeń

cieplnyclr. w€nlyacy]nych gaŻowych wodocąlowych k.na ŻaĆy]ńyĆh z

mlnmanyń 5 ]€1nm dośWiadcze.em kierowaniu robotam

osoby pu€wdŻane do p€]nrn'. Ś.modŻelnych funkcj techni.znych w

budownclwe musżą pÓŚadać Wymagane uprawnena. klóle Żoslały wydane

zlodne z Uslawą Prawo budowane Ż dna 7 pca l!94 l ań ]2 usl ] ppkt 2

usl 7 ań ]2a Ub Uplawńień]a uŻyskane na podslawe pżeprŚów

obÓwazL]acycll plzed we]s.rem W zyce lslawy prawÓ budowlln€ z ]994 r

na(omast W Fuypadku osób k1óre UŻyskały Uprawnena W n|ych kŹjach Uni
Elropelskie] a lakŻe Ósób Ż Eu.ope]skego obszaru GospÓdarcŻelo (tj

KróeŚlwÓ NÓfuegj XsęsŃo Lclrlensleinu Replb ka lsand ) obywatei

KÓnfeder.c] szwa]carske] posiadane lprawńLeńa musza spełnać wafunk

ok.eś one w Uslaw e Ż dn@ ]3 ńarca 2003 r o zasadach Uznawań a kwa f kaĆ]

Żlwodowyclr naby1y.lr w pańslwach czlonkÓwsk'Ćh LJn] Europe]skej (Dz U Nl
53 poŻ 3s,lz póżn Żm )

Ć) dÓlyĆzący syllacj ekonomczne] fina.sowe]. ]eze WykÓnawca Wykaze z
posada ubezpiecŻenie od odpowedzańośc cywjnejw zakrese prowadzone]

'lzialanoś. aospodarce] Żwąz.ne] z pzedmiolem Żamów.na.a kwÓle co

d. zadane l: 50 000 00zł
da zadane l] 50 000 00zł

Ż FÓstępÓwańa o udz'elenie zamÓWjena WykUcza se WykÓ.awcóW Śpełńiaiących

która]ko w ek z pzesłanek okreś onych w ań 24 !9l 1 usta*y

31zańawiający oc€n czy Wykonawca podega wykuczenu z poslępÓwana z pÓwÓdu

spełnena pzesłanek okreśonych w ań 24 Usl 1 UsI.wy ÓdpÓwi€dni! na podstawe



zlożonyĆh wlaż Ż ofeńą dokumenlów ządanyc]r pŻeż zańawa]ącego poNVerdza]alych

blak podslawdowykLcz.n€ zpostępÓw.na Ó udzeen]€ zamówenia t]

3 ] ] ośwadĆŻ€n a Ó braku pods(.w do Wyk ucz€n a

3]2 ak(lalnego odpsu z Wlaścweqo re]eslru Ubz Ćeńlrane]ewdenc]ijinformac] o

dzała]nośc qospodarcze] ]eŻe Ódrębńe puepsy Wymaga]ą WpsU do re]eslru

Ub €wdeńĆ] W c€lu wykazan]a b.aku podslaw do wykluczenia w oparcU o a.l
24 usl I pkt2 ustawy

3 ] 3 aktualnego zaśMadczena właścwego naczelnika Lzędu skalbÓWego

polwefuzającel]o ze wykÓnaw.a ne zaega z op]acanem prdatków Ub

zaśMadĆzena ze uzyŚka] luewdziane pfaweń żwÓńenie. odroczene ub

rczłoŻenie na faty zae!łyĆh płalńośc ub wstżymane w calÓśo wykÓnanE

de.yzJ Właścwego oBanu
31 4 .kluon€go zaswiadcze.a właścM.gÓ oddzału zakladu UbezpecŻeń

społecŻnych ]Ub Kasy Rońcego Ubezpeczena spÓłedneoÓ
potvefuzającego Ż€ Wykońalvcl ń e zal€ga z optacan em skladek ńa

Ub€Żpecżeiia zdowotn€ społeczne. !b pÓlwerdzena ze uzyskał
puewdŻane prawem ub roŻłozen e na l.(V ŻaeqĘch
płahośc' Ubwstżymaniewc.lościwykonaniade.yz]lwłaśc'wegoorganu:

3]5 stę podń'rIównaeżących do le]same] grlpy kaptalÓWe]w lożuń enU Usllwy Ż

dna ]6luleqo 2007 r o oĆhrone kÓnkuleńc]r konsum€nlow (Dz U Nl50 pÓz

33] Ż późń zń ) albo nfomac]e o lym. ze nle naezy do afupy kapl.lÓWe]

wypełn onegÓ wedłUo fomuaża okleślon€go W zalączniku nl6 do s|WŻ drlk
do €wentualne!o wykÓryslan a

32 Wpuypadk!WykÓnaWĆóWwŚpóne!bega]ącyclr sięoudzeenL€zamówenjażadeńz
n ch n e m.że pÓd egac Wyk Uczen u z postępowan]a na podstawe.ń 24 uslawy

3 3 Jeże Wyko.aw.a ma Ś edŻ bę !b friejsce zamiesŻkanE poŻa le.ytÓrUń
Rze.ŻypospÓ lel PoŚke] zam asl dokumenlóW o klórych ńÓwa w pkl 31 nn]ejszego

Ploje(t*pffinansołany pąeu Unir EulopejŚkąue łodkół Eurcp.jskiego Funduszu Ro&oiu

pkl 3]23]4 składa dÓkumeńl Ub dokumenly Wyslawione w kra]u w

klórym ma sLedz bę Ub m e]sce zam]esŻkania. pÓtwerdza]ace odprwiedn'Ó



ię Efiope]slązesrodkow Eurcpejskbgo Fundusz! Ro:woj!
'4'ł' !!'i.ooołN.o

Wcelu pohłier'lzenia sp€łnana puez wykÓnawce warunków UdŻ ału W poslępowa.! o

kloryclr mowa w ań 22 Usl 1 uŚlawy zamawiający Żąda Żłozena naslępującyĆh

] 1 ośwadczenja o spe]nienu warunkóW Udzału W poslępowanu o klórych mowa W

ańykue 22 Usl ] Ustawy Wypełn oneqo Wedluq lolnuaża okleś onego w Żalączn ku

nr 4 dÓ slwz dfuk do ewenluanego WykorzyŚlańa oswildcz€ne musi byc

podpisane puez osobę]osoby Uprawnńną]!plauońe do rcprcz€ntowania WykonaWcy

W puypadk! ofeńy Śkładane] pu€z Wykonawców występu]acych Wspóne ńa

podslawe an 23 ustawy. wykonawcy składa,ą ÓśwadQ€n e odpowiedn o ].ko np

ośWadcŻeń e ladzńe Ub Óddze ne ośwadcuenia

r2 .phcon€j poL sy . w przypadku ]e] braku inneqo dokumenl! pÓlwe.dza]ą..oÓ ze

wykÓnawĆa lest ubezpeczony od odpow edz a nośc .yw nej w Żakresie plowadŻońe]

dz ała ności ŻW a?ane] z pz€dmo(em Ż.móWien a

] 3 Wykażu robol budowlanyclr wykonanych W Ókrese oŚlalńlch pęciu al pued

up]ywem tem nU składana Ófeń' a]ezel ÓkEs prowadzena działalnośc ]eslkrólŚŻy
wtym okrese wraŻżpÓdaneń Ćh Iodzaju iWanośc daly m e]sÓa wykÓnan a maz

Ż z.lączeni€m dowodóW dotyczących najważnejszyĆh rÓból. okreśa]acych czy
roboty le Ż.stały wykÓnane W sposób naezyly oraz Wskazu]ących czy zostały

Wyko.ańe zgodne z zasanam szluk budowlane] pmwidłowo Ukończone

wypełnonywedłUq fomu aua nl3 druk do ewentualneaÓ wvkozyslan a

n e olwańoleqÓ kwdac]ian neogloszonoUpadloś.l

ne zal€qa Ż Uszczanem podalkóW oplll składek na Ubezpecze|e
spÓłecŻńe L żdrÓwÓtne abo ze uzyskał puewdziane

odroczene lub rozloz€ne na raiy zaeglych platnośc Ulr Wsllzyńanle w

całośc Wykonanadecyz] WłaścwegÓ orqanu

Wymaqane dokumenlyŻoŚlały sz.Że!ólowo op Śan€ W rczdz a e lX pkt 2 s Wz
ocenawykaŻan'a braku podŚlaw do wykluczen a Ż postępowan'. żÓsl.ń e doklnana ńa

żaŚadże Wykonawca spe]nia albo n e spełn'a poszczego ne pzesłank okreś one w

aft 24 usl 1 pkt I 1l uslawy

RÓzdżiałlx: Wykaz oświadczeń lub dokumentów' jakie mala doslarczvć wvkonawcv'

C\.;



sRoDow 5(o

PrcjekwspMń'nsowany p@z Uiig Eurcpaislą ze śIdków Efiopejsk aqo Fuńdugu Roaoiu
Ń€stuktń i śrcdow sko

]4 Wykazu osób. klłe bedą uczestnczyć W wykońywanU zamówenia wraz ż
ńfÓlńac]ami na lemal dr kwałlkaĆl żawodowych. dośwadcze.a wyksŻlałcenia

niezbędnych do wyko.ańa Żamówen]. a lakŻe Żakresu wykÓnys y.ń pęez ne
.zynnośd Ólaz in'ormac]ą o podslawe do dysprńÓwan a tymj osobam wypeln onĆ

Weoług formu aua nr9 - druk do eweńtualnego wykozyslan a

] 5 ośWiadczena ze osoby które będą UcŻesln czyć w Wykonywanu zamóWe|a
posada]ą wymagane upmwnena jeŻ€ Uslewy naklada]ą obowjązek pÓs.dań!
l3kclr Up.awnień Wyp€łnione wedłuo 

'ormuaPa 
nr ! - drlk do ewenlua]nego

W ceu wykazana brak! podstaw do wyk!.zeńa z postępowana o Udzee|a
ŻeńćW'eńa Wykonawcy w oko]ĆŻnoścaĆh o klórych mowa w ań 24 ust 1 uslawy

Żamawia]ący ząda ŻłÓzeń a n:slępujących dokumentów

2] ośwadĆzena o bEku podstaw do wykucżena z postępowana wykonaw.y w

.kojcznoścaclr o których mÓwa w ań 2'1 Usl ] Uslawy wypełń Ónego WedłUg

fÓmu]lua okEśonego w załączn ku nl 5 do slwŻ - w Żałą-en U druk do

ewenluanego wykożys1ana W puypadk! Ófeńy składanej puez wyko|awĆóW

wyslępu]ących wŚpóńe na podslawe al( 23 us(awy oswiadczene WykonawĆy

składąąiako oddz e ne oświadczen a

2 2 AktualnegÓ odp]sL z trł.ścrwego re]estr! lub Ż ceńlrańe] ewidenc] nformac] o

dzała ności qospodarcze]. ]eze Ćdrebńe pzepisy wymala]ąwpsU do relestfu lub

eW denc] WĆeU wykazana braku podslaw do wyk UĆŻeń'a wÓparc! o ad 24Usl ]

pkl2 ustawy wyslawon.qo nie w.Żeśń e, niż 6 miesęcy pued Up]ywćm lenlnu

23 Aktualne zaśWadczene Wlaścwego na.zen'ka t]żędu skaóoweqo
pohł€rdza]ąĆe że wykonawca nie Ża]eqa Ż opłacan em podalków Ub

Ż.swadczenie że UzyŚkał pżewdzane odroczene ub

rozłozenie na raty Ża eglyĆlr p]alnosc Ub wslżymańe w c!łoŚciWykonana deĆyz]

właśĆ wego orcanu WystawonegÓ n e wĆześn e] n ż 3 m eS ące pżed Up]ywĆń

tem nU składan a of€ń

2 4 Aktua ne zaśW adczeni€ właśc Wego oddŻałU zakładu Ubeżpie*en społecŻnych ub

Kasy RoncŻeqo UbezpeĆŻena społeańego polwjerdza]ące. Że wykonawca ne
2alĆga Ż rpłaĆańień skłldek na ubezpieczen a ŻdrÓwolne ŚpÓłeĆŻne lub

a].ś_



ie Eulopejskąze środków Eu'ope]skiego Fuiduszu Ro&oju

pot"vi€rdzenja ze Uzyskał pęewdzańe pllweń zwoneńe
roŻłozeń e ń. raly żae!|]/Óh płalnośc ub Wstuymane W całośc wyko|a.a decyz]

właściwego organu wyslawÓńe ń. wĆŻeś. e] nż 3 miesące pued up'Wem

2 5 LŚla podń'otów naeżących do l€J same] grupy kap]tałowe] w ozumi€nu !Ślawy Ż

dnLa]6 utego2007r ooclrrońekońklrenc] konslmenlówlDz U Nr50 poz 33]

Ż późn zm) abo nfomac]a o lym. ze ne naeży do grupy kapldowel wedłU!

Jormuarza okleślÓnegÓ w Żalączn kU nr 6 do sWŻ dfuk do ewentualnego

Jeże] Wykonaw.a ma s edz bę ub m e]sc€ Ż.m eŚzk.ń a pÓŻa terylorum

RŻeczypospo le' Polske] pż€dkłada dokument wyslawony W kE]u' W klólyń ma

s edz bę lub m e]sce zam e9zkan a potwLerdza]acy. Że

3] ne oivano ]ego kwd.c]ian ne og]osżono UpadlÓś.r Wystawony ne wcześne]

ńż 6 ńEs ęcy pżed Up]ywem Ierm nu składanLa ofed

3 2 ne za ega z Łszczańen pÓdatków op]al sklŹdek na Ubezpeczene społetńe
Żdrowolne abo Że uzyskal pz€wdzjane odloczenE !b
iÓ2łozen e na raty za€ałych płatnośc ub Wsluymane w całosc wykon.nia deĆyz]'

WłaśĆwego olganu wyslawÓny ne Wcześn e] nŻ 3 mesące pued upływ€m

J€Ż€l w kmju me]s* zami€szkańia ÓŚoby lubwkra]U W klórym wykonawca ma siedŻlrę

lub mL.]sce Żameszkana |e Wyd.]€ sę dokuńentóW Ó klólych mowaw pkl 3 ] oraz

32 zaŚtępL]e Śe ]e dÓklmenlem zawi€ra]a.ym ośwadczene w któryń Ók'eśa sę

llkze osoby uplawnjÓńedÓ repreŻenlŻc]i wykonawcy. zloŻon€ pu€d Wlaśc'wyń Órganem

sanowym. admnstracy]nym albo orga.eń ŚamÓząd! zawÓdowego Ub lospodarczego
ÓdpÓwedno kra]U mr€]sca Żameszkana osoby ub km]u. W klolyń Wy(ońawĆa ma

sedzbę llb me]sc€ zamEŚŻkan'a !b prz€d nolanuszem Posla.owLenia dotyczące

term nów stosu]e s ę odpow]ednio

Dokum€nty o których mowa w loŻdŻae x sWz naeży złożyć W forńre ÓryglnałU Ub

kopjpośWadczone] za zgodńośca z Óryginałem pzez wykonawcę poswadczeń'€ ńUs

być dokonane m enną p eżątka_( kam ) ipodpis€ń(ań )osoby(Ósób)Uprawnone]( ycr)

do składania Wszekclr ośwad-€ń występowana w imienu wykońawcy lub ńnych



€)

osób Upoważn o|y.h ŚlosÓw|ym pełnomocńiclw€m Wraz z da1ąinapsem za zgodność

6 Żamawa]ący moze ządać puedstawena oryginałU lub nÓlananÓ pośwad-Óńer kÓp

dokumentu qdy ŻłÓżÓńa kÓpa dÓkuńeńtu]eŚl ńe.zylelna bądz budzi wąlplwośc codo

7 Dokumenty spouądzone w ]ęzyku obcym są składaie wraz z lłUńaczenem na ]ęzyk

RÓżdżial x : lńrÓmacje o sposobie porozumiewania się ŻamawiającegÓ ż wykońawĆańi

o.az puekazyłvan a oświadczeń lUb dokUmentów' a takźewsk:zanie osób upEwnionych
do pÓrózuńiewani. się z wykonawcami'

] zawadÓmena wy]aśnena. ÓśMadczen a wnosk oraz Wszelke rnn€ informace
podczas postępÓwana Ó Ud2eene 2amóW'eńa ńo9ą byc puekaŻlvane pisemne

fakŚem !b droga eektronianą
2 Forńa pŚeńńa zasluezona ]est dla złoŻen a ofeńy wraŻ Ż ŻaląĆŻńkań' w lyń

ośWLadczeń i dokumenlów pÓlweldza]qĆyĆh spełnane WarunkÓw udz]alu w
postępowan U atakzezmiany lubwycofana ofeńy

3 Fakt oluymanE ośWadĆŻeń Wnrcsków. ińforńac] pżekłanyclr
f.ksem ub dlogą eeklrcnczną każdż z€ stron poŃedŻ neelocŻne na żądane

4 DÓ bezpośl€dn'egÓ kÓńlaklÓW.ńa Śe z Wykonawcam uFowaznona ]€S1

P Klysłyn! Popko Tomasiewete (r3) 33] 79 45'4r e ma 3!!o]!r..ei'

Rozdział xl: wymagania dotyczącć wadiUm'

] Usla a s ę w.d Um wwysokoścl

zadanL€ 2 000 z1: zada|e l 20a0-zł
2 Wad Um może być wnoszone w]edn€J !b k' kJ następL]ą.ych lormach

2 2 poręczenach bankowych !b poręczenach spółdze-€] kasy osz-ędnÓścowo
L'ed,'o^ę ' 

" 
- 'ępo'eoe.óLJ /'ó'l'd^9eoo'e 'e1er oó'ię' , a

2 3 qwamnciach bankowych:

ię E[opcFkązc środków Europejski.qo Fqńduszu Roeoiu

aę-
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4 qwaranĆ a.h Ubezp eten owvclr

5 poręczenach Udzeany.h pż€Ż podm'Óty oktoryclr mowawań 6busl 5pkt 2

Ustaw} z dna 9 
'slopaća 

2000 r o unłoueniu Poske] Agenc] RoŻWo]u

Pu €dsiębro.czośc (Dz U Nr 109. poz ] 153 Ż późn Żm )

2

PEjehwspóń|ansowanypte !nir ĘuroFjską ue śrcdkół EurcpeFk

42

Wad !m u]noszone w pen ądzu WykonawĆa Wplaca pze ewem na konlo

Żańawającego Gorczańsh Park Naronowy ]9 ]0]0 1270 0032 45]3 9Bo0 o0o0 pżed
Upływem temnu skladania ofe.l puy czym za |ermń wnes'eńa wadium w lormi€
pueewu pen]ęzneqo ożvmUe se lerńń Uzń.na na.aclrunku Żam3waaceqo
Wykonawca W lylul€ pże]ewy Żobowazańy ]est wskazać nazwę Żadana da klóreaÓ

orerte z.bezp e.za wad Lm

W"d'' 
^'o'lo1Pl'Ó'PoÓ'e ".'b9ł"ll'''a ż\'e'c'

lmusi ob€mowac okres &iaŻana Ófena pÓdawsŻv Ód

uprywu lerminu skla'lan a ofen)

kwolę tówna kwoc e wad !m)

]ednoŻnadnie okreśonego gwalańla lub poręaycea (wyslawa]ącelr qwafanqę

okres]en e benef.]en1a qwaranĆ]]

beŻwalunkowÓść dyspDnowanla polęczeniem lub gwaranc]ą (gwaranl Ulr

pÓrę-yoe] zobowązany ]esl do pęekaza.a kwÓty poręĆŻenia lub qwar.n.] na

pefusze p semn€ żądan e beneńcJenla na konloWŚkazane puez b€n€fc]enta)

plalńośc na peNsze żądani€ (poĘczyce lub qwaranl zobowązany ]est do

pżekazan'a kwÓly qwal.nq lJb pÓlę-enra na pefusze pisemne żądanl€

benefc]enta. zaMe.a]ą.e ÓśMadczene dÓlyczące okolcznośc okresonyclr W an

46 Usł 4a Óraz 5 lslawy Pzp)

'17 n eodwoła ność gwamncj Ub poręcŻenia (qwaranl !b pÓredyce ńe ńoze odwołac

Żobowa?an a wyń ka]ą@go ż udże ońe] gwamncj ubporęczena)
Bllk W poręcz€n u lub gwaranc]] jak egokowek z pÓwyższych Ć emeńlóW j.k rówń ez

Wprowadze.e warunków Ó!.ancza]alych da Żamawa]ą.ego w kouystan! z wadium

lraktÓwane będŻje Wadluń skukować będzie wykuczenem

/'-
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RoŻdŻiał xll : Temin ŻwiąŻania oleńa

RozdziŹl xlll] opiś ŚpÓśÓbu pżygÓlowania ofeńy'

z postępowania zoslaną wykluczenl Wykonawcy kló.zy n'€ wn€śL Wad uń do uplywu

lermnu składani2 ofed na pĘedłlzony okrcs zwązania oleńą Lub W tern]ne

ok1órym mowa W arl 46 ust 3 Uslawy PŻp

oryglnał dÓwod! wniesenia wad!m wnosŻone w fÓrme poręczeń Ub qw3ranc]ina€ży

] 1 ofena pownna być sporządŻona puy uzyciu formuaua slanową.elo załącŻnLk nr

] 2 oo ofeny pownńy byĆ dołączońe wŚzeke doklm€nty ioŚWadczenE zgodne z
wymalaniam okreś]onym wrozdŻa e lX n]nie]veqo slwŻ Wów.zas. ady nlne]sza

specyi]kac]a okreśa W za]ącznikach fomuau ]akegokoWiek doklm€nlu

zamaMa]ący ne Wynraga posłuzena się zalącznkienr do specfkac] Wykonawca

mÓże pzygolować wlaŚny fÓrmuaż pod warunkem. Ż będzi€ on swolą lreścą

odpowadałfo.mlauow będącemuzałącznkemdosWz
] 3 of€ńa pow'nna być spouądzona w ]ęzyku poskm w fom e psemne] tfuałą 

'
cz!1€ńą l€cllńką Wyńóo ŻaĆhowan'a formy psem.el oŻnacŻa kÓni€.znośó

złozenia W{.snoręcznego podp5u (an 73 Kodeksu cyw n€go)

] 4 Wsze k e pÓplawk lub Żmiany w tekśce ofeńy muszą być parafowane

Własnorę.zn e przeŻÓsÓbę pÓdpisu]a.a of€ńę

] 5 WsŻystk e zap sane slrony ofedy pownny byc parafowane pęez osobę podp Su]ącą

ofeńę ponumerowane sp ęte (zsŻyte) W sposób tfua' zapoblega]ący moziwośc

dekońpLetacJ zawańÓśĆ Ó'eńy WsŻ€LkE pÓprawk lub Żmany w lekśc€ ofeńy

musŻąbyć pafa'owane wlasnoręczn e puez osobę podp sującąoleńę

] 6 of€ńa wraz z załączńLkań ńUŚl byó podpsana pżez Wykonawcę bądź osobę

UpowaŻnona do reprezeniac]i Wykon.wcy Jeżei upowazńeńle dÓ pÓdp]sana



SRODOW 5KO

ofefty nie Wynka beŻpośredń Ó z dokumenIów re]eslrowy.h WykonawĆy do ofelry

naeŻy do]ąayc orygnał lub pośWadczoną nÓlana|ie kopę pe]nomocni.hva

wysl.wionego pueŻ osobydo Ielo UpÓważnlÓne

1 7 W pzypadku gdy Wykońlwc! skł.da kopę ktÓreqoś z dokumentów ńLŚ' byó Óna

pÓśwadczoń. za zgodnosć z oryginałem pżeŻ WykÓńawcę lwykonawca składa

W]asnorężny podps poprżćdŻÓńy dopskem .za zqodność) J€Ż€ dÓ

repreŻenlowan a WykÓńawĆy lpoważnione są ]ążn e dwe lub węce] osób kop e

d.kuńeńtów musząbyĆ potwierdzone Ża zqodnÓść Ż oryg nal€m puez le osoby

] 3 Jeże klórys z dokumenlów składanyĆh p.zeŻ Wykonawcę ]esl spozalzony w

Języku obcym dokumenl l.k na]eży złozyc Wraz Ż lłUmaczeniem n. 
'ęzyk 

FÓski
poŚW adczońym puez Wykonawcę

] ! KoseyzWązaneŻ pżyqÓlÓWanień Óferly pono9 składającyofenę

] 10 WykÓnawĆa mÓż€ złożycwprowadzonym poslępowan U wyłącŻn'e jedńą ofene

ofeńa wŚpóna W puypadku. kedy ofenę skł3da k]ka podń olów ofeda mus spełnaÓ

2 ] ofeLa wLnna byi podpisańa pu€z kaŻdego pańnera lub lpow.Żn'on€go
prŻedstaw c e a/paftnera wodącelo

2 2 Upowaznene do pełniena l!nkĆ] pżedslawicie a/pańneE wiodąc€qo wymaoa

podpsu prawnie UpÓważnonyĆh pŹedŚlawiĆEl kazdego z panneróW

2 3 pÓdń Óly wys(ępu]ąc€ Wspó n e ponoszą sÓ Ldalną ÓdpÓwedŻ a ność ża

n ewykonan e !b n ena ezyte wykonań'e zobowązań

oferle .aeży złozyć W nepueŹroczystym ÓpakÓwan'U]Żańkń Ple] koperc'€

gwaranlującym zachowanie poujnoś. ]e] lreśĆ Óńz za\ezF eczaiącyn )e)

I enarusŻa nośó do lerm nU ÓhlarÓa

Kopeńa/opakÓwan e ŻŻw'ela]ace ofer1ę powinno być zaadresowane dÓ ŻamaMa]ąĆego

iq EWopeFkązg s'odków Eu@Pe]slbgo Funduszu Rołoju
€*rufuE i ś.odowisko

GoruańŚki Park N.rodowy

Poręba wielka 590
34 735 Niedźwiedź

5 Oznakowaniekoper.y/opakowania

,,ŻainstalÓwanie toalet ekÓlÓgiĆżńyĆh ńa 2 ńiejśĆ.ch biwakowych na polanieTrusiówka i
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PR7FTARG N F ol1ł FRAĆ PR7FI] dnem

Kopefta oprca op su y'w wlnfa zawerac nazwe adreswykofawcy nrteefo.u oraz adEs

7 ] Wykonawca może wpowadzc zmany popmwk mod!łkac]. UzupełnEna do

złoŻon€] of€ńy W fÓrmE p Ś€mne]pued Upły\lem lelń'nu gkładana oleń
7 2 WprowadŻońe zń ańy frusŻa byc Żłozońe W/g l.kclr samych zasad Jak ol€ń! w

koperce z dopsk em ZMANA
7 3 (opedy oznakowane dopŚkreń 'ŻM ANA zÓsllńq ohvarle ńa sesi' publcŻńegÓ

olwarc a ofen puy olweraniu oferly wykonawcy klóry wprowadził zmany po

sNv erdŻen U poprawnościprocedury dokonan a Żmian Żostanądołączone do ofe.ly

74 WykonawĆa ma prawo pued Upływem termnu skladana ofeń Wycofać se z
poŚtęrrowan a poprz€z złozeń'e r]seńńeoo powadomrcna (wg takich sżńych
Żasad]ak wprowadz3ni€ zm an) z napsem na kopĆrc e WYCoFAN E

7 5 Kopeńy oz|akow.ne WYooFAN E:będąoNvjerane na sesj pub *nego otwarc a

ofed w piefusze] koejnosc Kopedy z ofenam których dolyaywyco'anie ne będą

Rozdziałxlv: Mjejsceorazterminskładaniaiotwalciaofe.t'
] ofedy nal€ży skLdac W ŚeketalaciĆ Gordańske!Ó pa u Narodowego do dna

Żamawają.y zwróci neŻMoczne Wykonawcom ofedy (bez otwieran a) które zoŚtały

t'j e]sce otdarca oleń w sedzbe zań.wa]ącego 5aa edukacy]ńa (pańel) W dń!
6.05.2014 r. o godz.09:00

BeŻpÓśrednÓ prŻĆd Ólwarcem Ófelt zańawa)a!:! pŻ.kaŻe zebranym wykonawcom

]nformacęoWsokościkwoly iakązamreua puezńaczyańaŚf ńańŚÓwańeŻ.móWi€na
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''żr. l'|"'śodo^''.o

olwarce oler( jest jawne i naslą' bezpośredn'. p. Ódcyllńu W/w nforńac]j

PÓ ÓlwarĆU Óleń pżek&lne zoŚlańą iastępu]ące nfolmacje nazwa i sEdzba
wykonawcY. klóreao olena esloŃerana oraz zaolerowana cena

Rożdżial xv: opis spÓŚobu obliĆzeńia Ćenv

1 cena ofeńy nls być podana W PLN.!'lrowo slown e z Wvodrębńeń'eń ńaeżneqo

podalku vAT d a każdeqÓ Żadan a osobno

cena podana w olerc e ńa charakterceny ryaahowe] ]obe]mować ma wszystk e kosny 
'

składńk ŻwąŻańe z wykonańrem zamoMena ]ake zobowąŻany będze poneśó

Żamaw ający za plawdłową rea Żację całoś. zamów enla

.. d 1A 'óqJ '

Rozdział xvl : opis kryterów, którymi zamawi.jący będŻie się kielował pży wybÓue

olćrty, wraz zpodaniem Żńa.Żeniatych kryleriów ispÓŚobu oceny ofeń.

] z.ńawi.jqcy puy Wybou€ na]kou yslnl€]sŻe] olelry będzie slosował wylączn e JednÓ

kr!,1elUm (Wodni€sen U do kazdeqozadana) ceńa brLllo ]00%

2 ocena Óień dÓkÓń.ńa Żoslane przy zastosowanU punktowego sposob! ch kasyfikacj

!d ] ]00woparcu o następu]ącywzó.

c = (cn / cb) x 100

gdze: c żba punktów dane] ofefty

cn cena na]nższ!

clr Ćena badana

3 Punkly będązaokrallane do dwóch m elsc po pu€c nku

Ża na]ko2ysine]sŻą ŻÓslan'e JŻńana Óferta która uzysk. najwyzszą iczbę punklow

Rozdzjał xvll : lnIomacje dolyczące walul obcych, w jakich moqą być prÓwadżÓńe

rożliczenia międŻy żamawiającym a wykon.wĆą'

Zamawia]ący n e dopuszcza mozlwośc foz czan a wwa Ulaclr obcych

RÓzdŻiał xvlll : lnlomaĆje oformalnÓścia.h jakić powinny zÓslać dopelnione powyboŹe

olerty w celu zawarcia umowy
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RoŻdŹial xlx ] wymagania dotyczące ŻabeŻpiecŻenia należylego wykonania umÓwv'

Umowę moze pÓdps.Ć W imjenU wykonawĆy oŚoba/osoby upowazn Óńa/Upow.znione

do lep.ezenlowana wykonawĆy Wym eniona/Wym en'ońe W ak(ualnym odpige
z właściwego L]eŚtru albo ewdeńc]i dz ała ności lospÓdalĆŻel !b pe]nomocnik ktory

puedsIaw sloŚow.e pełnomocn ctlvo o.yg ńał dokumenlu wystaMory p2e2 Ósoby

lepr€Żeńlu]ące podm ot qospodarÓŻy Ub kopa (odps)notarialne pośwadczona

W pzypadku WybÓru ńaikorzysh e]sŻe] ofelty wykonawcow mpolnie Ubieqający.h sę
o UdŻeeńe zamÓwen]a zamawia]ąĆy Żqd. pzed zawar.em lmÓwy W Sprawe
ŻamóWiena publczneoÓ pżedŚlawi€n a umowy le!!L]ące] współpracę ty.lr
wykonawców (oryglnał dÓkuńeńlu ]ub ]ego kopa pÓśWadczona Ża zqodność Ż
oryenalem pueŻ oŚobe/osoby upmwn oną/Uprawn one do rcpEzentowan a Wykonawcy

|b }ooia /odo aoló' ón- ÓÓi^idd./o -'' o^'!'oą P' o' d. 1ó
2 ] zoboMąŻ.ń e do Ga izacj wspó nego pżeds ęwŻ eca lospÓdarczeaÓ

Ób. ' 
'ą'e9o '^o'

2 2 okrcś en e zakres! dzałan'a poszczegolnych stron UmÓwy

2 3 czas obow a?!va| a !ńowy kIÓry ne może być klćlszy nz okres obe]muląĆy

rea zaqe Żańówenra

Wykonawca któreqÓ Ófertę Wyblanojako na]kożysh e]Śzą ]est obowązany dÓ żawalc':
umowy w splaw'€ z.mowien a pub jcznegÓ zqodńe] z trescą zloŻonĆ] Óferly WzoEm
Umowy zaląĆŻÓńym do slwŻ stanowącym zał 6 z zaslzezeniem al' .]33 UsIawy pŻP

wlermine okreś]onym zgrdneż arl 94 usl ] 2 Uslawy Pżp

1 Żamawa]ący pzew dUJe Wń esien e Żabezpieczen a na eŻylego wykonanla Umowy

odwykÓnawcy klćrego of€ńa zoslani€ U2ńana]ako na]kouystne]sŻa wyń.gan€ będŻe
wń es enie pżed podp san em !ńowy zabezp eczen a ńaleŻy1€go Wykonan a ŻÓbÓwązań

w Wysokoś. ]oo/o ceny brul1o

Żabezpe-eńe naeżytego w}konana UńÓwy moŻe być Wniesone w ńastęp!]ącyclr

3 2 poĘczenach bankÓwych lub polęczenlach spółdz!€ cŻel k.Śy Ószczędnosciowo

kredytÓwe]. Ż lyń ze uobowązani€ kasyjest zawsŻe zobÓw'ąŻań em pi€n ęznym:

<ii-
-\Ł



PrcjekBpónnansowany puez Uoię EuoPeFką ze łodków Euopejsk ego Funduszu Ro&on]

3 gWalańcjaĆh bańkÓWyĆh.

4 !warancjach ubezpie.zenlowych:

5 porę-enEĆh Udzeanych pu€z podmoty

ustaw] z dna 9 stopada 2000 r o

p.Żedsięb orczośc

'1 Żabezp]eczene W|osrońe w pieńanŻU lest wp]acane na rachunek bankowy wskazeńy

pzeŻ Żamawa]ącego

5 ŻalrezpE.Żene w poslaci polęE€n a Ub gwaranc]

UÓezp]ecŻen owe /bankowe] musizawelać W swe]lresc .astępL]aĆe eemeńly

. ńazwęWykonawĆy ]eoo s]edzibę (adres)

. naŻWę Ż.maMa ac€oo

. na&ę Gwaranta ub PoręEyc e a

. okEśl:iwerzyleńrść która ma byÓ zabezp eczona gwalanc]ą

. sfomułowanie zobowiązana Gwaranl! do neodwołańeoo r beŻwarunkowelo
zaplaceńa kwoN ŻÓbÓWazana na p eNsze Żadan e zaplaly

Gwaranl .e moze Uzaezn]ać dokonana zaplaty od Śpełn]ena ]akichkoMek dÓdatkowych
wlrunków lub leŻ Ód puedłożen a jake]kowek dokumenl.cj W pzypldku prżedłÓzena
qwaranc]i bankowey'ubezp eczen owej ne ŻawĆra]ące] w}menonyclr elementóW bądż
pÓŚ ada]a!e] ]akiekowiek dodalkow€ zaslueżena z.ńawi!]qcy użna że WykÓnawca ne
Wn ósl zabeżpecŻen a na]eżt'1eqo Wkonan a umowy

o ktÓryclr mowa W .ń ljb LŚl 5 pkl 2

Utwozen! Poske] Aqencj RozWÓrL

ŻabeŻprecŻen e ]esl Żwracan€ W naslępujący sposób

61 70 o/o kwoly zabezpleczeń'a rĆŚ1Żwracane Wykonawcy w lermne 30 nń od dńa

.ałkÓMleoo pfawdłowego wykonana prac pÓlweldŻ.nych podpsanym pż€z

slrcńy uńowy plÓ1okÓ]€m odb ofu

6 2 30 % kwoly zabeŻp eczen a zostanie pozoslawione na z.beŻPeĆzeń'e rÓs2czen z

tltułu ręko]mi Kwola ta zoŚlańie żwlóĆona.e póżn e] niz W 15 dniu po upływe

Ókresu lęko]miŻawady

zam.wa]a.y zwraca ŻabeŻpeĆŻenE - wneslone W prcna!Żu wraŻ z odseikami

wyńkającymi Ż Umowy rachu|ku bankowego na klórym bylĆ rnÓ prŻeĆhowyvlane

pomni€]szone o koŚżl prowadzena rachunku omŻ prowizj bankowei Ża pżeeW

p en ędzy na rachunek Wykońawcy

qę
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W przypadku nenalezylego w}konanla Umowy kwola z.bezpi€czenja naezytelo
wykonana Umowy ńe zÓslane zwlÓĆon. Wykonawcy pozoslan e w dyspÓzyĆ]l

Rozdzial xx: lslotne dla stron postanowienia' któle żÓŚlańą wprowadŻone do trcści
zawie6nej Umowy w śprawie zańówienia pUblicznego' ogólne warun ki Umowy albo wŻór

umÓwy' jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby Żawa Ż nim Umowę w sprawie
z:mówienia pub|iczneqo na takich walUnk.ch'

Z:mawc]ący wymaqa od Wykonawcy aby zawan 2 niń UńÓWę w sprlwe zamowena
oub cznegÓ na Warlnk.Ćh rkreśÓńy.lr We WŻorze umowy stanowącym Żałączn k nr 7 do

Prcieklwspómrensowaiy eżeż Uńie Emopąskąześrodków EmopeFriego Fuidusżu Ro&Óju

Rozdz]al xxl] Pouczenie o ślodkach ochrony ptawńej pżysłuqUjących wykonawcy
w roku poslępowania o Udżielenie Żamówienia.

1 Środk ochrońy prawne] puysługu]ą Wykonawcy. a lakże ńnemu podm]otow ]ezei ma

ub mial .ter€s W UŻyskan U danĆor zamówen a oraz po| Ósł lub moze ponieść szkode

w wynku ńaluŚzeni! pŻez zana\" a)ą.ega puep sów Uslawy PrawÓ Żamówen

2 sz.Żeoołowe U'egulrwana w pżedmoce środkow ochrcny prawne] puysługu]ącyclr

Wykonawcom znaidua sie w dziae V uslawv Prawo zamóweń pub ĆŻnv.lr
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spis żałącŻników do slwz:

załącznik nr 1_ Dokume|tacja plo]eklowa loaety plbląnejna pol.ne oberówka

załącznjk nr2- Dokumentacja pro]eklowa toa ety p!b]Pnejna polan e Trusiówka

za|ącżnik nl 3'\Nzór fÓrfr| aęa Ófeny cenÓwej

załącznik nr4 ośw]adczen e o spełnran U w.runków UdŻ ałU w postępowaniu

załączn k nl 5 ośw adaenie doiyQą@ braku podslaw do wykluden a

załąrŻnknr6-ośwaddenieopżynalćŻnÓśĆ dÓ!rupykapilałÓwe]

załącŻńik ńl7 Wzór uńowy

załączn k M 3 -Wykazwykonanych zamóweń

załączńjk ńl9 Wykaz osób Wr.z Ż ośwadeen]eń o pos adaniu lplawńień


