
Dz.U,1S S32

Mlaznaz1
700s2"2020"P1

Roh*ry bndowrane - {)grosznnir* 0 ramfi\r/r{ir}irr - Frocedilra *flArflrtil Ll!3

Polska'Leszrrowora: Rohoty huciowrane w zakre sie *czyszczarni $ciek6w
20e015 032-07S052

Oglos:enie o zanr6wieniu * zatrr6wielria sektorowe

Ho[:*ty buriowlane

Poclstawa prawna:
Dyreklywa ?OlAtZflUE
$ekcja I : p. gd$igl.z4miwrajqcy
1.3.) Nazwa iadresy

0ricjarna nazw6r: Lesznovrorskie pzcdsiqhi*r$t\/0 KomLin;:rr* 5p, r o.o.
Krajowy nurrer identyfikacyl ny: 12 J1t000g1
Adro$ pocz-tor}/y: ul. poprzeuzna S0
Miejscowu$c: Lssznowr:la
Korl lrluT$: PLgl-3
Kod pocztowy; 0S-S00
paristu.ro: polska

Osr:ha cln kontaktow; Iwnna irir)wruri*jska
E-mail: lpk(@lpk-lesznnv,.rula, pl
T*i.: +48 Z27b7g4g?
Adresy internetnwe:
Gl6wny adres: mua.lpk_lesznowola, pl

1,2) lrformacja o zarndwieniu wsp6lnynr
1,3) Komunikaeja

Nieograniczotly, pelny i l-rezpr:sr*rini dostqll dei rl*kumentdru zam6w*ienia rnczna uzysk;r.c hezplatrrin pociaeJrescnr : ht[:ls:1/vr_ru"w.lpk_leszn*wnla.pl

wiqr:e1 informacji moz*a uzyska{ l,urd arrresem porJirnyrn powyzcj
olelty lub wnioski o tiopttszczenie rjn r-rrlziirlr-, uu puutglio*aniu nalezy pv*syla(:r1rog4 elektrorricznq zapnsrerJniclwe nr ; irfips :1/rn iniportal. uzp,t1ov" pl/

1,6) Gl6wny przednliot deialalno6ci
Sektor ivodny

&eksja"ll; Braedlniot
ll.1) Wielko6dlubzakres:amdwisnia
ll.l-,1) Nazwa:

PrzehLrdnwa i roabutjor,va oczyslczalni *ciektjy; L1rz5r 11;. ,{rak*w*j 4 u,r miejscr;vrretsci Z;rnricrrje,Nurrrlr referencyjny: D1R.4A0,05,2020

ll.J".2) Sldwny kod CpV
45252127

il,:1".3) Rodzajzatr6wienia
Rohoty huijnwlane

ll,l..4) Krdrkiopis:

1"4t0?t?a?.a s32
Irttps :llted. eur0pa.eLll
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FrEedmiotem uHmdwienia je$t pruebildowa i rozbudowe i$tniejEcej oczysxfrz&lni seiek*w w zamleni$
o przepustowo*ci :" 300 mx/cl w eelu elostosowania uk{acJu technnlogicznego o$zyszrzalnido przyjqcia
zwiqkszonej ilo*ci$ciekdw komunalnyeh do przepustow*rici B 800 m$ lci, oraz zapewnienie wmagan6go
clhecnymi przepisami stopnia oczyseczania
zamawiajqcy wlaz x $lWZ uck:stqpnia dnkumentacjg projektowq dotyczqcq przehurlowy i reixburJawy
oczyszrzalni $ciek$w w Zamieniu.

ll.J.,5) Sracunkow*calkowitawart66f
11.1.6) lnformacje o czq*ciaeh

Ts zamdwienie podeielone j*st na czg5ei: nie
ll.2) 0pis
11.2.1) Naeurs:

11.2.2) CIodatkowy kod tub kody 6pV
4511"1200

45111000

45?3?440
45232000
45330000

11.2,3) Miejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: pl$l"a
Gl6wne nrirj.sce lub lokalizacja realizacji:
Zamienie

1l'.2.4) Opiszamdwienia:
Frzedmintem inwestycjijest przebr"rdowa i rsebudowa istniejqcej orzysze*alni $ciekdw o przepustowo$ci L
900 m3 /d w zamieniu w celu dostosowaRie ukladu t*chnologieensso oceyszcaafni do przyjscia zwiqkszonej
ilo$ci sciek6w komunafnych do 5 s00 rn} /d, *r&* eapewnienie wymassneuo r:l:eenymi przepisanri $t6pfiie
oceyszczania. Zamawiajqcy wr&z z niniejszq SIWZ udostqpnia tJcrkumentacjq projektowq rlotyczqcq
przehudowy i rozbirclowy ocayszczalni *ciekdw w Zamieniu,
w ramach ninieiszej inwestycjipraewiduje siq mak*ymalne wykorzystanie istnieiqcych ghiektdw
technologieznych oraz burlrwq nowych.
Wobec pouryiszego naleay wykonaC:
* budowq pruepompowni $ciek6w (obiekt nr J.),* budowq stacji dmuchaw (obiekt nr 9) i prayleglej do niej stacji mechanicznego oezyszczania sciekdw (obiekt
nr 2),
* budowq re&krora bialogicznego (olriekt nr B),* przebudowg o*adnikdw wt6rnych (obiekty nr 4)* przebudowg $tucl7ienki p*botu pr6b (eibiekt 5a) oraz pr?epornpowni $ciekdw oczy$zczonyeh wraa7 komcrq
pomiarowq (obiekt nr S),
* bt"tdowq przepompowni czg*ci plywaj4cych, osariu powrotnego i naclnriernego {obiekt nr 6),* przebudowq zbiornika osatlu nadmisrnego (ohiekt nr T),* budowg stacji mech*nieznego oe.lwadniania osadu wrflz * higienizacj4 (nbiekt nr g) i x montaiern xbir:rnika
wapna (obiekt Ba),
* budowq sta*ji dozowania docr*rkowego irddla wggla (obiekr nr 10),* budowg stacji doaowania plX (obiekt nr tL),

v/au?020 5s2
https://ted, europa,eul
TTD
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* budr:wq bi*filtra (obiekt konlenerowy, nr I?),* przehudowq i rozbudowg istni*iEcego bLrdynku technirzneQo na hurJynek sercjarny ze sterowni* (ohriekt nrL3),
* budowg prz.pompffwni orrejsciowej iw6d rechnorogicznych {crbiekr nr 14),* hudowg k'ntenerowej sracji anariz *ciekriw o.rv_orJronvch {obiekt nr t5),* budowg kom6r rozdzielczych $ciek6w (KRL i Kn?),
- budowq sieci i instalacji (siei wotl-kan zaktaderwa, preewocly technologicane, sisci energetyc*ne isterowl icze, zacrrowanie i/rub odtwr:rzenie istnieiqcej sieci ararmowei),lnwesrycja ohejmuje rdwnie2 przebuclowr; i huclnrrue ut*aror*,i (11169 placdw i chorjnikdw na lerenie drialki)zapewniajqcychdoj$cie/dnjazr1cJnptojektnwanyCh0r]iskfdV/.
szceegdlowy opis praedmiotu zamdwienia znajdujo .iq ; z*rq.rniku nr r"0 cJo $rwz {doxrqpny pod ariresemhttps://wunv,lpk-lesznowola.pl) i obejnruje:
l.) Wykax projektowanych sbiektdw e pnclstawowym wyposazeniem,
2) prcjekr budowtany.
S) projekt wykonawczy.
4) $pecyfikacja Tec'niczna wykonania i ,eJhioru R.bdt sud'wrarrycrr.
S) pre*dmiar rob6t.
Z) Obowiqzki wynikajqce z klauzuli spoieeznej zgr:rdnie u art. Zg ust" ga ustaut/ Frawo *.anrdwiefi publiczn5rch.zamawiajqey wymaga r:cl wykonawcy tun poiwlton**.v'r*rt. ?9 usr. 3a ustavry pzp) w zakresie rearizacjizamdwienia zairudnienia na umowe.o praeq osdh dn wyt<onywania nasrqpujqcych czynnr$ci:a) rerbdt Brzyf,otowawezych i roebidrkowych,
b) rob6t eiennych,
c) prac nurarskich i tynkarskich,
d) zbroje nia konstrukcji,
e) rob6t betnnowych i zelbetowych,
f) monta2u insrala0ji,
g) wykonania erement.w nawier:chni crrogowej i chocinikdw,

:ffi:,rr#azowych 
na sieciach i insralaciaclr uzlrrojenia poctziemnego (wodociqgi, kanalieaeja, kabte

i) ro hdt nru rswyr h, hetonourye h, vrrykoriceen iowye h, malars kish, posaclzkars kicl,j) rob6t ciesielskich, deskowania stropdw,
k) rol:6t iz*lacyj nych przeciwwilg ociowyc h i ocieplajqcyc h,
$) Zamdwienia podobne.
zamawiajqey preewidr'tje nioaliwo$c ueizielenla zamdwierl, o ktdrych mowa w art. 134 u$t" $ pkt a H$tawyp;p' tj' dotychczasowemu wykonawcy::!!t budowlanych i potegai4cyctr na powtdrzeniu padohnych reibdrbudowlanych, o warto$ci nie wiqkszej nii 30 o,6 warto*ci zamdwienia por{stawowegr:.Przedmiotowe zamswienia zostaly przewiclziane w ogloszeniu o :amdwieniu dla zamdwienia poclsrawowogo ihqdq agodne z jego przedmioten, calkowira wartos*;y;h ;am$wieri ar:sia{a o*Jed;,i"r* prey obliez*niu jego

ffilffJ;1,i?lllilil:ff* 
pnlegac na robotach huclowlanvch, monra.zoi^,vch, iixaracyinyeh, crr*sowych,

11,2,5) Krytoriaudzieleniazamduvienia
cena nie jest jedynym kryterium urlziel*nia zamdwienia; wsr-ystkie kryteria sq wymieninne iyrko r,v dokumentacjizamdwi*nia

il.2.0)

n.2,7)

Szacunkonia warto6i

0Wyram0WejlubttynarrriczIeg0sy$temuxakup6w
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Koniec: 30111/A0Zt
Nini*jsze zamdwieni* pocllega wznowieniur nie

11,2,10) lnformacje o sfert*ch wariantowyeh
Snpusecza siq $klac{anie ofert weriantowych: nie

ll.z.Ll.) lnformacje o opcjach
Opeje: nie

ll,2,L2) l*forrxaeje ila temat katalos6w elekironieenych
11,2.1"3) lnforrnacje a funduszseh Unii Europejskiej

Zamdwieni* d$tyczy projektulprogran:u finansowandgo ee $rr:dkdw Unii Europsjskiej: nie
ll.?.14) lnformaeje dodatkowe

Kryteria ofeny of*rt:
* okres gwarancji I Waga: 10 o1o,

- cena ofeltowa brutto / waga; s0 70,

$slrej.a u!:lrr-fB:ueqic'qsnara&lexg-p{a.vrrym'.skpusruip;nym,*{in*nssyyyail-ts.pbfii$anyfi0
lll.L) Warunkiudzialu

lll.l".L) Zdolno*t rlo prowadzenia clziaialno6cizawodowej, w tyrn wymosi ;wi4zane z wpirem do rejeotru
zawoduwego |ub handlowega
Wykaz i kr6tki opis warunkdw:
Nie doryczy

lll.J..2) Sytuacjaekonomiczna i finzursnwa
Wyknz i krdtkir:pis kryr*ridw kwatifikacjir
w zakresie warunku dotycxqcegn sytuacji finarsowej Zanrawiajqcy uzn& warunek za *pelniony, jexeli
Wykonawca:
* wykaze siq posiadaniem $rodkdw {inansowych luh zdolnn$ci kredytCIwej w wysoko$ci co najmniej L0 000
000,00 PLN (slownie: rlziesipc miliondw ziotyeh), w nkresie nie wcxe*niejszynr niz 3. nriesiqe przed uplywem
termi nu sklaclania ofert,

- wykaie siq, te Jest ubezpieczony od cdpowiedzialno*ci cyvuilnej w zakre*ie prowadeon*i deialalnodci
zwiqzanej z przedmiolom zarndwienla, na sunrg gwarancyjnq nie ni2szq ni2 l" 000 000,00 pLN (slownie;jedeil
milinn zlorych).

W przypadku wspolnego ubiegania siq dwdch lub wiqc*j Wykr:nawcdw o urlzielenie rriniejszego:amdwienia,
oceniana bqdzie ich lqezna sytuacja ekonomiczna i linansowa * w tym celu dnkumenty ma obgwiqzek ziozyC
ten lub ci * Wykonawc6w, ktdrzy w imieuiu wseystkich wykazpvai bqdq spelnianie tego warunku.
w celu potwierdzenia $pelnienia warunkdw urJzialu w po$tepowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawia.jqcego
sklacla naslqpujqce dakumenty:
* informacjq banku lub sp6ldzielczej kasy oszrzqclnn$ciowo-kreclytowej potwierdxajEc4 wysokos6 posiaclanych
srodkdw finansowych lub zdolnosc kredytowq Wykonawcy, vrystawionq v,r okresie nie wez**niejszym nia I
nriosiqe prznd uplywem terminu skladania ofert,

- dokument potwierduajqcy, ae Wykonawca posiacla utrezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w aakresie
prowadaonej elxialallrosci zwi4zanej z przedmiot*m ranrdwienia na $iilmq gwaraneyjnq minimum l" 000 0s0,00
PLN (slownie *,:jeden milion zlotych),
Jeielie uzasadnioncj przyczyny wykonawca nie rno2e:{ozyf wymaganye lr przez zannawiaj4ceqo rlokument6w,
CI ktdryeh mswe powyzei, Zamawiajqcy ciopusze;r-a zl:zenie prr,ez Wykonawcq innych dokument6w, ktdre
w t*yetarczaielcy sposdb potrrierdzq spelrrianie opi$enego przez zamawiaj4cego waruRku urlzialu w
postqpowaniu,

I4lAztzAZ} S32
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1,1.1.3) Zdolnoric techniczna i kwalifikacje zawoclowe
Wykaz i krdtki opis kryteri6rv kr,,ralifikeuli:
Zamawiari;1cy uzna t$n warun#k za s;:*lniony, jereli \,Vyknnawca:* wykaze' ze w okresie 0statnir:h s lar prze* ,.,plyr,*itermirru sklarr]ani;r filo,... a je?oli ol<res prr:warlzeniarJaialalnodci jest krcitsay * !v tyrn r:kr*sie 

' u,vkonai c. najrnniej 2 rr:br:ty lrrr,lr:wrarre J:nreg,ajEr:e na: i:irdor,vie,r,zl:uciowie lub praebuclcrvr'iie ohiektLt/otriektdw g*sp,:.la.ki dcier<or.r*ei no o*rvririurni 6ciek6r,v o przepu$tnw.,sci

;ffXfi#xi, 
4 000 m3ltl c' wart#*ci cu rtaim.ie.i 10 lt00 000,00 pLrJ bruto {srownie: rrziesiqc rririon*w

Z;* wykortane robaty ituclowlane ZamawiajqcSr v1vx2o rohoty, l,v kt6rych ohiekt hurjowlany ;:r:stal Lrkr:dczony wlffki sposdtl' 70 slalnowi on calr-rsd techniczrr$-u tytkr:wErrr^r. r.instalircjarrri i urzqclzenianri.w przypatlktt wslidln*go ubieg;ar ria srq r.r udzit:lenrc ;anrowie ni a pr7-ezclvyrirh lub wiqcej wykr.:naurcdw,pov'tyiszy warr-trrek zostanie rpr:lniony, jezeli wykonarvcy rrvykazq, 2c rqczni* gr-r spolnia.fq.* wykaie' ze dysp0nuje rlu realix:cji zarrrriwir:nia nizel wynrionionymi osnb;rmi:1) kierowrrik trutlowy,
2) k ierr:wn ik robdt kon strukcyino-br-tilor,vlanyc h,
3) kierownil< rr:bdt sarritarnycl.r,
4) ki*rnwnik rnb6t elektryr:znych,
5) l*chnalog oczyszczania dcieknv*.
wuv' osnhy musz4 s1:elnia( wyrrergania okr*$r*ne w $lwZ,
Zantawiajelcy cl'puszcza lqczenie funkcii, tz,l" (loprJ$zcza ahy iedrra nsr:ber rryla wyketzywrrna co najwyzej

;"rr,ff 
rolach' wykonawca musirlyspelnowatl: lqcznie co naimniej4 ,snbami na porwir:rrieenie s; ernienia

w pff-ypatlku wspdlnr:go Ltbi*5;inia siq o uri;ielerrie zarn6wie n ia 1.u r-ez? lub wiEcej wykor:awcow, powyz$zywarunek zostanic spelni,ny, jezeri v/ykonawcy urykaz4, ze rqcrnie go sperniaiq.Szczegrilowe ittformacje dotycz4cg rr.ynraoanych oriww, ostltr kwalifikacji, r:prav.rnieri i cjoswiacJczeniar orazmozliwo*ci lqcrenia poszcrr:girlnyclr funkcii z€r\A/Artr.) w r*zdziale lv pkt I ppkt 1.3 slv(,,
fi:::iiJJil,:J,,#;'ffiil1fi: 

ou*"'nn'iv''; ucrziaru uo,,,oirrou,*rriu wvk*n*w(:a na \&ez\ivanie Zamaiviajqcr:so
* wykaz robdt hurlowlanyclr (wz6r .rtanowi Zalqctrtiknr 4 dr: SIWZ) ,o.rykonanyclr nie wcze*niej niz w okresieostatnich 5 lat ltrzed uplywe trr lrrlllirru sklacl;-rnia olort, n iri2eri okres pr.war.rzenia riziararnr:.ci jest knitszy*wtylll r:krt"sie' \Nrazz;:oclanien ich n:rrlz,qu, ivarto$ci,,.ruu,y,,,,,*;*an wykonaniarpodmiotdw, naff_*cv.ktdrych rnboty t* zris{atly trrykr:nane, t raley:z,,,nienr clorrvor].lw okrer}lajelcych {:/y te r*h*ty huchwlane aastalywyk'nane tral*zycie' v'r szc:ettrilno$ci.informacji o tym czy r.rr*ry ro$trr+; wykonilne r-godnie z przepisamiprawa hudr:wlanego i prawrcllowo ul<r:tir)zonc, yury a.yn, cir:wocr;rr,i, o kiorych nror,,/a, si1 referencje hqrliinnc clol<umenry v/yslawifrrle prl$;{ 1-roclmiol, na t7-'ECZli6roQo rnbuty hudnwlane byly wykorrywane, a jezeli z
X#;:Xffi3,$1'*t'", 

o obiel<tvwnvrn chalel(tffrze wvkr,riawca nie ie*r ,,,r stan,c'L,ryskad rynh crokumerrrdyy ^
* wykaz osdb (wzirr stanr:rrvi Zetlaclrtil< nr 5 d* slwz), skierowanycir praez wykorraw*q clcl realizacjizamdvyienia liublicznego, w szc;eclritnrr,,r, 

"orril,r,;lalr;.;;'r" r$wiarrtczerrir,r uslug, kgnrrotg jako$ci lutrkierowanie rnbotami htlrlowlan5rrni , \vra7 z informacjanri nu ,u,r*, ich kr,virlifikar:ji ralrrodr:wyclr, uJ:rawnief,clo$wiadczenia i wyksztalcerria nielhqrlnych clo r,rykr-rnania zarnirwienia puhli*znego, a (akze zakresuwykonyrr'rarnych przez nie czytrnodci oraz infirrr.ac}4 r.: porJstawie do cjy.spnnovrania tyrni osorrami.

Y,Y"fffi'f ;ilffiiil}-ic 
vrszelkic inrormacje r: r:sobach pozwarraj4ce naweryrikaclq wymasari opisanyr:h

111.3^4) Obioktywne aasady i kryteria udzialrr
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lll,1.5) lnformacje s zanl6wiftliaclr zastreezonych
lll.l.6) Wynragarre wadia i gwarancje:

1. Vi/ykonawtla prrystqplliijlt cln przelargrr |est riho'*riqzany wni*6i uracjitlnr l.,r wysoko*ci: ?S0 000.00 pLr{
(slownie; drvie*cie piqiclzicsi;y tysig:y ziorycfr 00/1001. Szr:regflowe infurnracje zrraiilujq sig w rozdzi;rle XVlll
SIWZ.
2' Wykonarwca, ktdr*go o{erla zosti:nie vrrybrana jakcr najknrzystniejseer, zo[r:rr,riEzany jest ;rrzed zawarcieryr
llnlol(ry wnicSe zal:ezpieczetrie nalezyteg;o wykonarria uttlo\ryy v,; wysol<o$ci L0 0/r \rua(osri (erly brutto ilf.irty"
Szczegdlowe inforrnacje zrrajrlujq siq rru rrzclziak: XXlil SIWZ,

lll.1,7) Gldwrre warunki finatrsowe i uzgodnienia grlatnicze i/lub cdniesienie cio odpowieclrriclr przepis6w je
re6uh"rj4cyclr:
\A/arunki platrlosci zosl&ly okre$lilne w* \yvar/.* Lnr$\r,ry starlowiqcyffi Zalqcznik nr I clo SIWZ,

lll.t.8) Forttra prawna, iak4 musi przy.iqi grupa wykonawcdw! kt6rej zostanie udzi*lone zam6wienie:
Zgodnie z art, ?-A u$tal'ry prarso zarndwreri pul:liczrrych.

lll.2) Warunkidotyez4ceeamowienia

lll.2.2) Warunki realiz**ji uiilowy:
W;irtrnki rea{izacii unlt)v{y zosledy okreilonr: vr Zal4czrriku nr I rio SIWZ. W;l6r untovdy jest ciostqprry na stroili€
interneLLlwe., Zanawrajqcego https:l/wwwlpk-leszlrowolo.pl,
OkolicznuSui umozliwi;:jqr:e zrnianq unro\I/y zo.tt&ly okre:ilone v,te wil)(ztl (rn(rwy,

lll'4.3) lnformacje na ternat pracownikow oclpowiec,lzialrryclr za wykolranie zan:dwieni*
S-ekcja tV: FIocpdUrA
lV.1) 0pis

lV.1.t-) Rodaajprocedury
Prucr:drira {)lwarta

|V.1.3) lnformacie na t*mat umowy rarnowej lub rJynamiczilego systetnu xakup6w
|V.1.4) Zmniejszettie liczby rozrrriqrari lub ofert lrociczas rregocjacji lub dialogr"r
|V.1.6) Ilrformacje rra temat ar"rkcji elektronicenej
lV't'S) lnlormacje 11& temat Forozurnienia w spravuie zamdwief rz4dowyclr (OpA)

Z;rmowienie jest oi:jqtr: P*tozumienierrr ru spravlie zanrdvrtieri rzqciotvyclr: rri*

lV.Z) lnfarmacjeadministracyjne

lv,?'l ) Poprzedrria publikacja rlotycz;1ca ;:rzednriotowego postqpowania
|V.2.2) Terrnin sklaclania ofert ltrb wniosl{6w o clopuszezenie dei uelzia}u

Data: t3l03lt0Z0
Czas lokalny: 10:00

lV.?.3) $zacr,tnkowa data wyslartia zaproszeri do sklaclarria o{ert lutr do udzialu wybrarrym kandyr.latonr
lv'2,41 Jqzyki, w kt6ryclr mo2na sporz4rl;a6 oferty lub wnioski o clcpuszczenie rlo ueizialul

polski

lv?,6) Minirnalny okres, w ktdrynr oferent bgcrzie zwiqzany ofert4
Oferta nru::i zachow;r( waino$i da,. ZfiiDA?.A

|V.7.7) Warunki otwarcia ofert
Data; ?3103/1020
Czas lokalrry: 14:00
N4iejsce;

r4fi2na20 s32
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Rohrity bucrov;rirrr* - ogroszenie o ;:an',,wi*nir: - pror:edttra *tw;trre 71s

:;;f''" 
zamawiaiqcegu, ul' P,przfffizna 50. Leszl1r,v,rr:l;r, sirln nr i.1, popircr nrJsxyfrouranin i upLrhlicr-nienie

$ekcjaf/t.. Informacj$- uzlrFetrlsjace
vl.1) lnformaeje o porvtarzaiqcym eig charakteree zamdwienia

Jest tcl zanrnvyir:nig r-, clt;:trak{erz:* l}(.ly/lar;_:i)jlicynr sig: nieVl,I) lnfornracje n& tentat procesdw elektraniczrrych
Akceptourane hqdel fiiktr_r ry eleklronic* rro

Vl.3) lrrformacjerlorlatkowe;
l^' w po$lqpow;rniu bqclzie zastosow&,a 1:rocrlrlura urr:gr.rrov,r&*ir w ar-t, r4aa ustilwy prawr: zamtiwieipr.rblicznych tzw, ,,pr(ce(Jlirri otlwrrjr:r.lna,,. Zatrr;rwialqc;y iurjpienru r]nl<r:na oc,lny olcri a nastqprrie zl;ada, t:,t.y

ff#fflJl'fffi||;#$tala omniona iat<n niitor r.io,ui*1rr^,rrir: potltr:sa wyktrrczerriu orn; sp*rni;r

2. Zarnawiai4cy r,vykluczy r p{}r,ltpou/.,lia Wyko*awcdrry, rl,r stosunku rlo l<torych xachr:rlzE przeslernkiwyklucuenia wsk;)aatle w efi' 24 ust. L ustavr'y Prav,ro zanrr)wi*ri publicznych (pr;rerlanki ohliqatoryjne).3' Zamawiaiqcy 1:rzewirJuie lvyklur:rerrie \rvykr:nawcy na p{)dstawre art, 14 ust. s pkr 1 - il ustilwy prawoeam6wiefr ptlhlicztryr:h (;:rzeslanki fakttltatywne). wykaz csvuladczcn h.rb rinktrmentrlw f)r.)ty{ier.lzaj4cych brak

I,:fitrn}:;::ffi'f ;Jf:l[:;"'- 
jakie na vT ez'o,anie Zarrrawia]i1r:eso rnaiq rlosrarczyc wyknnawcy

4' lvypelniajqc JEDZ vrr zakresi* czq$ci.lV: Kryteria krlalifikacji --zla*awiajqcy ?vy*ra{Ji1, aby wykr,nar,rrcartrypelnil tylkr: sekciq a (alfa): ,,ogrilne tr$wiadczr:ni* ,toryrz,1.e *rry*,,r..i.i-, r,i;#;;'ilr,tikanji,, i nie natezywypelniad iatlnej z pozosralyclr sekr:ji (A, B, C, D) r,v Cz".q{ci lV.
5' wykonawca przecilory wraz- z ofolt.i prletarqo\ryq na$tqpuiqce *iwiarit:ze.ia i rlc]kurrrenty:1) Fr:rmularz 

"oferta" (nryginal 
',.: 

pc,*teici elektrnrric::nei, opuirronv krrralilikor,vanym perelpisem ***ktrr:nicznynr) _spnra4rlzony wedlug fonnularza :;tanovriqccgro Zalqcznrk
rrr L rlo SIWZ,

?) Aklualne na dzief sklarJania rrfEn o$wi;rdczr:.i* v/ylronalvcy strrncwiay;*qo wstsJ)ne ;:orwir:rr1:erriri,le wykonavuca nie pocllega vvyklLrcleniu z pnstqpov,;arria nraz s;pclnia warurrki Lrcizialu w postqpowaniuw felrtltie jerinoliteqo errrop*iskiegn rlokunrentrr zanrri|it'rria (JEDZ) * sporzqr:lzone werlluq wzorll

:ffiilffiffialqcznik 
nr 2 r'la 'slvlZ (orvoinal w postaci elekrr.nicrnei, {rr.}arrzony kwarifikowanyr:r p,rJpiserrr

3J Dowod v'rplacelnia'/t'uniesienia watiiLrm'- zgr:rjnie z lxrslanovrrieniami rr:zrlzialu XVlll si\rvz.4) Pelnnrnofiriclwel (orycinalrbkutnentu lul: kopia peln,rn:c,cnir,tv'la paiwiadczrrra nnrariarnie) rio po*pisywerniaol*rly araz" inttyclt dnkumentdw ewi;lranyclt z po$t?pr1!v&'riern nr sprawic zarfiirlq;ienia puhricznego poril:isanr*przoz osohy ttptawnione drr z-ar:iilgania zoLrlwiqzari w irnir."nir wytlonawcy * w ptxlt,rci eleklronir:znej *opilflzone kt'valilikowanyrn pr:rlpisent elcktrnnicznym orlpt'rv;ieclni, rrrrlorrelv,rcy airrc norarjurira.5) Peinr:rnr:cnictwn {oryginal dokunte ntu lnb kolria 1:elrrurrucniNtwa i:o$wiarlczona nolarialnie) rjoreprezenlowatria w prstgpr:wattiLt * uclziele,ie ;;rrrrowicnia ali:o ri:prezcrttowania w po$trir,awaniu i zawarciat'irT'lowy w sprawie zatnowir:rtia pulrlicznego - cila wyknnawc6w r.vstrliilrrie ul.riegaj;icych siq o uclzielcnleeamowienia (np' jako: konsnrcjLrm, spdrk;r cyraiilna)- r,ur posraci elektrunic,:nel r op*ouru kw;rlifikowanyrnpoclpisem erektr*niczrrylil .Lrp,wiedrri,.r rrrocorrarv,rc;y a[ifl n't,lriUsza.
6) Pisemne zolrowiqzrrnie innych y:ocirnir:tdv,r clr: orJciauria v,rykonawcy do cl5rspo7y61i niezhqdn5rclr zarsohnw naokres kr:t:ystania z niclt przy v4ykottettiu zanrerr,vienia, o ktoiym n]flwri \r/ rrrzdzi;lle vlll slwz (ory5linal w postacielektr,nicznej, opatrs.rly kvrrarifik.wanyrn podpisenr e:lt:ktrrrrriezrrynr).
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6. Vlykonawce $kleda ofeftq za po6rednictrnrem ,,Formularza do zioienia, wycofania oferty" clostqpnegr na
ePUAP i udrstEpnionego rdwniez na miniPor(alu. KlLrcz publiczny niezhqdny clo zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcq jest doctqBny dla Wykonawc*w na miniportalu.
7. Zamawiajqry zgodnie z art, 93 u$t. La ustawy Prawo eamdwieri puhlicenych informuje, iz w puypadku

6dy *rodki k(6rs zamierua przeznecxyc na sfinansowanie zam6wienia nie zostanq rnu plzyznffne wdwcza*
uniewazni nini*jsze postqpowanie pree(argo\Me,

Poeostale inlormaeje zawarte s4w SIWZ

Vl.4) Procedury odurolawcze

Vl.4.1") Srgan odp*wierlzialny ea prccedury odwclawcze
Oficjalna neqwf,j prezes Krajnwej laby Oclwolawcaej
Adr*s pocztoury: ul, Postqpu LT A
Miejscowo$dl War$eawa

Kod po*etawy: A2-6Tb

Parlstwo: polska

E-nrail ; odwslani a@ uzp, gov. pl
Tel,: +48 2245S7840
Faks: +48 Z?4$87t0CI
Adres internetowy: www'uzp. gav, pl

Vl.4,2) Srgan cdpowiedeiahy ea procedury rnediacyine
Vl.{..3) Skladanieodwolafi

Dokladne informacje na temat termindw sktadania oclwola*:
Pouczenie o $rodkach mchrony prawnei przyslug*jqcych Wykonawcy rry t$kil pastqpowania 0 udeielenie
zamdwienia, w tym tsrminy skladana odwotafr zawarto w raudziale XXIV $lWZ,

vl'4.4) irddlo, gdeie motna uzyskac informacje x& temat skl*danin odwrlafi
Sficjalna naewff Krajowa lzba OrJwo{aw*za Departatn*nt Ocjwolar,r

Aelres pocztowy: ul. p0$tqpu tZ A
Miejscowo$C: Warszawa
Kod pocztowyl 0?-67S
Paristwo: Polska
H-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tet.: +48 22458T840
Faks: +48 2?4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.;rl

Vl.5) Data wyslani* niniejseego oglos:enia:
lztaat2a20
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