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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na:

PN.1.2017
utrzymanie w czystości Miejskiej Krytej Plywłlni ''XAPRY" 

przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie

ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Pub.licznych w dniu 21.r1'2o!7f.

pod nr

Data przetargu: 29 listopada 2017 rok
godzina l0oo

Zatwierdzam:
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sPts TREścr

1/ Nazr,va i adres Zamawiającego

2/ T.yb udielenia zamówienia

3/ opis przedmiotu zamówienia

4/ Informacje dotyczące podw]rkonawców

5/ Wj.ńagania, o któlych rnową w art' 29 ust. 3a'

6l Infofmacja o pŹew.idylvanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 7 pk1r. 6 oraz pozosta]ę info.macje

7/ ,ltrmin Wykonania ZamówieBi€

8/ Warunki ud?ia|u w postępowaniu

8a/ Podstawy wykluczenia, o ktÓrych mowa w art. 24 ustl. pkt.l2-23 oraz ust. 5

9/ Wykaz oświadczeń 1ub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udzia]u w postępowaniu oraf

brak podstaw wykluczenia

1o/ Informac.je o sposobie porozumie{'ania się zamawiającego z wykonawcami

11/ osoby uprawnione do porozumiewalia się z Wykonawcarni

12l Wymagania dotyc2ące wadium

13l Term,in zwi&ania ofęltą

14l Opis sposobu przygotowania oferty

15/ Miejsce i termin składania ofert

16/ Otwarcie i ocena ofert

17l Opis sposobu obliczanja ceny ofert {

18/ opis kryteriów oraz sposób oceny ofert

19/ U nier,r aźn ienie poslepowania

20/ Infolmacje o formalnościach' jakie powinny 
",ostać 

dopełnione po wybolze ofe.ty

2! | Zabezpieczenie nalezJćego wykonania umo\łf/

221 Utnowa

23/ Środki ochrony pfawnej przysługujące Wykonawcy

1/ Specyfikacja Istotnych Warunków zarnÓwienia'

2I wykaz czyn!1ości sęrwisu.

3l Procedura dezynfekc,ii.

4/ Formularz ofertowy.

5/ Druki pozostll'iych firlączn jkdw

6/ Wzór umo\^'Y.
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1) NAzwA I ADRES zAMAnrrAJĄcEco

Miejską K.yta Pływalnią ''KAPRY"ul. Andrżeja 3
os.8oo Pruszków
'.d<o Jcd rostka Org-n'zacqnr Cm.nJ \li"srr fruszkur.r'

2} TRYB UDZIELpNIA zAMÓwIE|iIA

Postępo\Ą'źinię prowardzone jest r,l' trybje: przeta'gu nieograniczonego o \ł'.rrl'ości f:rmów.ieni.r mniejsf(i niż kl!ot}.
ok].eś]one rv przepisach {Tdanych na podstawie art' 11 ust. B Usta1\'.v ' Prawo Zalnó\ł.ień Publiczn]'ch z dr'ia 29
stycaia 2004 roku.

Podstawa prawna:
A.t, 39 UstaliY pla\ł,'o zamówień publicznvch Z dnia 29 sttcznia 200.+ ro](u
|t..j. Dz,. U z 2a|7 roku. poz' 1579 f późniejsz.!'mi zmianami]

zą'mą.uiąjącg i^to"muje, a ną podstąwle ą'ń, 24ą'ą ustąwg Pzp Ąąjpźeru dokoną oeeng ojert' d fla'stępnie
zbd'd'ą. czg wgkonąwcą' którego oleńą zostąłą, oceflio,|ą. tąko nąJkorzgstnleiszą, nle podlegą agktucze^iu
ofcuz spełni., wq.nlnki udziątu w postępouąniu.

3} oPIs PRZEDMIoTU zAMówIERIA

utrżymanie w czystości l\{iejskiej xrytej Pl].fi'alni ''XAPRY'' 
przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie

Nomenklatura wspólnego slownika zamówień

KOD CPV: 90.91.00.00 - 9

3.ll zakres uslug obejmuje:

1' Dane ogólne:
powierzchnia zabudowl' I 427 ttt2

- kubatul.r - l5 355 mr
- poń,'ielzcbnia użytkoilra .3 o13,1 m2

i1ośc kondygnacji 1l3

1]o!vięrzchn1a wody (b{rsenó$,
- sportol(,e{ao 314,25 ml
. fękreacyjnego 162,0 m2

dla zjeżdżającvch lurą '26,16 m)
- brodzika - 1 1,32 m2
- \^,'hi.poole 5,0 m:

Mycie i dezynfekcja dot'yczy całości pomieszczeń tzn' podlóg, Ścian, drzwi i ]u.ządzeń fnajdujac-vch się w
POmleSZCZenrU.
Dezv_nfekcja powinna odbywać się rr'g procedury opisane-j w za1ączniku B.

2, I]o czynnoŚci serwisu codzienr-rego na]eł:
af zaopatrzeĄie i uzupełnianie $' pomiesfczenia.h s:rrritarnych:
- Papier toa]e tour,1'
.ęczniki papierowe

- myclło w płvnie

vw'1'2tt17 
' utr.tttrL3rz3
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bf utrz'vmanie c4,.stości $' pomieszczefiiach sa!Iita].n!,-ch, p.uebiefalniach, natryskach i ciągach końunikacyjnych

3. Zapcu'nienie bieżącej cą'stości:
. polvierzrjbni sfk1anych v,le llętrznych i zewnętrzn}'ch
- balustrad
elemelrtÓ(. \Ąrypos.rżelia budynku

4. Utr2-1,.mal1ie w cz]'stości kana1ólł. i cjągów q,entvlacyjnych oraz pozostalych elcmer-itórv \^,}posaźcnia hali
basenowej i np. !-]emenl.v nagloŚn1enia, oprau'!' oŚ\Ą,ietlenia itp' )

5. w czasiĆ plzel\-\^,r konsefwac]łnej (raf w roku] 1ub z nakazu SANEPID u m],'cie i dezynfekcja niecek
bascnon.J:ch j urzźldzeli \łaposażcnia basenó\ł,.

6. Mycię okjen na zel\rnąt.f dlva raz-'' w roku.

W/rv zzrl<tes prirc musj odl)yw.]c się poua godzinami pracy obiektu'

3.2l Do obowiążków serwisu w godfinąch pracy obiektu tj. 6,30 - 22.oo na|eży I

1. Uzupełni.tnie lv miarę potlzeb ś'odkólv Ćz}-stościorłych (np. papjeI tołrleto\,\,T, ml.dło' ręczniki p.ipie'o\Ą,'e).

2' Utrzymanie cz)'s1.ości W pomieszczer'i.Lch sanitaln.ych, przebieralniach, ni]tryska.h i ciągach komunikacyjn5'ch.

3. U1rz}'manic' czysIości na tefei-}ie Zęrvnętfznym, pielęgnacja z1eleni.

4. \V okre$ie zimowr.m odśnieźanie piesą.r'ch ciągórv komunikacyjn1'ch.

3.3/ Do obowiązków serwisu poza godzinami pracy obiektu tj. 22.oo - 6.30 la|eży:

1. )P7}|)lekcja i, f\szczer\ie hal; bJseno\ĄPj.

!. fle,1 nleke]n i r,r-ze łr-nic \au|]. prl.\l.rall1i ' nxln'skott.'

3. Cz.iszczen|. koJ.].tarf}., kas, sfatni giównej i ho1u-

Szczęg<llotv zatkres usług i sposób jch wr'konarria okreŚ]al
zol^, znik A rrt La,, Cz\nnosc sPr\\r5u
zalaczrrlk łf - proce<1ura <lez.ynfekcji
załacznik C - instrukcja u^.tkowalia i konserrvacji szalck basenorł'wch'

3.4/ Us1ugi sklada.jące się na pżedmiot umoW.Y na1ezy \Wkonyv.ać f należy]]a stafal]1]ości.,|, przepisami
prawa i uzlloclnieni:lmi r1r:konanymi \\: trakcie realjzac.li uslu!].

3's/ w razie nieprawidlowego użytkowania i konserwacji szafek basenowych wykonawca zobowiązany
będŹie do poklycia kosztów naprawy szafelt bąsenowych lub pokfyje koszty żakupu nowych sząfek
bąsenowych.

3.6l Zamawiającv \\rymaga. ,ab:- p|zez caly okfes obowiązania umo\Ą/y wybrany wykonau''ca posiada] dokument
po|\,viefdzaj.!c},', żć] Wvkona$'ca .jest Llbezpit.czonl- od odpo\'r.iedzialnoścj c]'\łilnęi lv zaklesję prowadzone,j
działalnoścj zrviązanej z plzedmiotem uamówienia o minima|nej sumie gwarancyjnej 2oo ooo'oo zl. oraz polisę
ubezpieczenia rł. zaklesie następ$l\ł' wypadków (Nwl- wykonawoa złoĄ Zamawtajacemu oświadczenie' żę
zobort'iztzu.je się .1o zachowania ciągłości ubezpicczenia \r, uakIcsic jrr'. na ca1y okrcs rea1izacji przedmiotu
zi]lnó$'ier-rii]-

łą}{:)|,,|:ć 1,'ryta l''€,1.a1.'}i11'.?',ą?,zY,,
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4l lNFoRMAc.'E DoTYczĄcE PoDwYKo|iAwców

4'l/ ZanawiającY dopuszcza rwkonanic cześci prfedmiotu Zamówienia pfzy udzia]e podi\Tkona\'vcó1'

4,f / Za]'a\,łiąjąc:| żada wskazania pfzcz wj,.konartlcr: r,r' za1ączniku nr 2. któlą cfęś(< zamó!\ii.nia 7'ar'.:ieffĄ zltci.
podt'Ykonaurcy, \\,'r.az ze WskŹ]z.lniem danYch kontakl()u,}ch Po<iu,-v(111u\!"u i p.x'1anji1 p.uez $,'Ykonaulcę IiIm
pod\\,l'.konrrq:&)rv o i1c podwr''kon:rrl'.c\' ci sa znanj w}'kona\łcv n.I ct.rpie sk|.rdania ofeft.

4,3l Jeż'ęli porł'ierzenie podq..ykol1.r$.cY rł.vkonłlrrja częŚcj zamó\l:iei}ia nastapi \\, t.akcif] jrjgo re.1liz!:ldi.
\łIt/konart'ca na żądanie Zamawiająccgo plzcdstawj ośrviaclczcnie, o który.m motva \v a].t. 25 a ust' ] ustańf ]ub
oślvia.lczenia lub dokument}' p()|\ł.ie.dzające bf.tk poclstaw r'v1,'k1ur:zenia Y'obec tego porlrł'1'konarvcv'.Jeżt'li
Zana$.ia]ąc]. sti!.iefdzj, że q'obcc .lancgo pod\Ą.}kona\\,'cy f.rĆhodzą podst.r\Ę' $ryk]uczcnia, $}kona$'Ća obo\^'iązany
Jcst zasrąpić tego podu'ł'kona$'cę lub z.cu-1''g11owaĆ z porr'icrzenia \\.\.konania czcści zamówienia podn1-kÓrrawcT'

4.4/ tri,I przypar1ku g.iy Wy kor,ta\\'ca przerr.irlzral clo rł.'r'konalria zamó*'ienia uclział poc1*1konat'cóW, I,l,]a obol:iązek
pIzęsl-alvić zama\Ą'iającemu plojckt umoh'y z pochł.j'kona\\'cani.

4.5/ Zapła\:a lwnl]g.odfenia należnego WYkonarvc.! za zrea1tzowanje cfęści należnego $:\:nag.(x1zcnii.r ztl odebfane
prace n.1st.lp] po pfzedst.lqrie njlr dolvot]ó$' zapłatv $rymźrgalnęgo \łYn.rgfodzellia pod$\'konaw()m 1]iorącym
udział w rea1izac.ji odebran}'ch prac'

4.6/ lVykonawca ponosi pelna odpo\ł'iedzia1ność Za \\'laściu'e i terminort'e ''n.konan1e cPJello przedmi{]tu urnowJ.. \1:

txm tźrkże odpou,'iedzjalnoŚ..zel jai<ość' telmjnowośc ol.!z bczpic.felist{ro realizovan1th zobolv]ąfań l'r,1.nikającvch
z umóńr o po.h,r!-konawstwo.

4.7/ W1.konalvca zamó\i''icnia 1la Lrslugi przedklar1a Zirmag'iajacemu poŚrł.i:rt1czoną za zgodność z or1ginałcm
kopie zarr'artej umo\W o pod\ł'-vkona\ł/st\\:o, której plzedmiotem sa usługi, \{r terminie 7 drri oc1 r1nia iei za\ljalc1a.

- 5) WYMAGANIA, o KTÓRYCH MowA w ART. 29 UsT 3a

S. ]./ Zamalviajacy stosownic do art. 29 rist 3a usta\,\a', \Ą.'.!.maga zatludnienia pfzcz 1\Tkona\\'.cc ]ub po.1urykon.r$'cę
t-1ż! po(lstawie un1o\\,'l, o prace osób lr1konując-vch cz:v-nności rł'zakresie lealizacji famó\Ą'itnia. któ.ych n''Y-konanie
po]ega na rrrykon1,.rvaniu P1acY u' sposób okIcś|onv w aft. 22 $1 ustarł.r' z .]nia 26 czerlł'ca 1974 r' Kodcks prac],
|Dz' U, 2 2o16t. poz. 1666. f późfL. zm')'

Pod poi{-ciem osób zatrucinior1.\''ch ńa podstawie umo\ł1 o pracę należy .ozumjcć no\{o Zatrudn1onlch
p.źrco$,nikó\ł'.jlrk foŃnież już fźrtrudnirlt1ych u Wykontlr,vcY 1ub Pod$ykon.!w(\.

5.2/ Zamarviłja11,' !rymaga , aby wszYslkie osoby realizujące plzedmlot zamóWiel]ia, klóre &'yko$,\ł'ac będą
czYnności la]<tycfnie z\\iaza[e z przcdmiotcm zamólvicnia opjsanc w .Jpisię przer]miotu zamówieni:r zosTał-v
zat.-rdnione na podstawie umo!lY o placę'

5.3/ Zama\ł.iajacY \ł-\-.maga , abv zatfudnienie przy rcalizacjt zamó\'!,icnia tllva}o Ń ca]vm okfcsic 1wkonŹrnia
Zamowięnia. W przvpadku 1:o/'\nia2aĄia stosunku p1.ac:l ptzez osol'ę zalludnioną 1lJb przef W,'.konal\'cę }]Ized
Z.rkończenicm tfriiania umo\łf:, $rykonalvca bEdzrc zobolr-iź}zan]: do zatrudnicnia na to nritjscc innej osol]Y'

5.4l Rodzaj cz1,'rrnośc1 njezbe<]nrich C]o 1.e.]1if.rc.ii zamórvieni.l \i''chodfących $, faklcs plzedmiotu zanóu''1enilr t()
cz]rnności zwi.azanP z.-

cadfien|0. i okresauq cąJ|LtLośĆicl sprzqta/Lią. l|t):jci(l,) lDrzq,dko.,alia obiękiu' i tętet|11 p-"'I'J1e!J:!|7go.

w.ymóg nie dotyczy o:rób fiz\cf1-}ych pfolv.rdzącr'r:h r1z1a1alnoŚć gospoclalcfą \ł,Żak|esię. r,r. iakim będa u,ykonyrvać
osobjścic poqTższe c2rynnoŚci'

5'5/ Wykonar'vca zobo\^.iązany jest l1a kaźdĆ lvczrvanic Zam:rrł'iającego udokaimcntovjać zatlu.lnienic osób, o
których mowa \ł'pkt' 5'1/ pr.zedstan'iając Zama\\'iajacen]u poś\Ą'iaclczone za zgoclność f oryginalem - odpo\\'ie.lnio

ł]i.l.)i-ir-
sl].e'a 5 ' ź3
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plzcz Wl.konawcę lub podu']'.kona$'cę - kop1e umo\w / umów o placę osób 1\Ykonujac!'ch $' t'akcie realiuacji
Zamowieni.1 .]f,]inności, któr!ch dot},cz.v za|ru(1nienie na pods{.]Wię umo!\']'o pfacę.

liopia rvrv' umor''1/umórv o pface polvinn.r b}t zanoniml?'owana !V sposób pozrł'alając1' na ochronę danlch
osoboq.\,ch pf źl.]ou'ników. zgo<lnie z plfepisanj ust.l\,w u dnia 29 si.rpni.l l9!]7 rokrr o ochlonje dan-vch
osobo\qch (tl. w szczególności bez adlcsów, nr PESEL p.acoq'nikó\Ą,]. ]mię i nafwisko pIaco\ł.nika r-rie prrdlega
.monimj'.acji. lniofmacje t.rkic jak c]atzr zarvarcja unrr:lv1'' roclzirj um()\łT o plźtcę, \\rymiar et:rtu po$'jnnv by.]
rnożli$'e do fid('ntv1iko$'ania.

s.6t Zama$'iaj.lcy zastrz.gź\ so]:ic możlilt'oŚć kontroli fatru.lnienia osób przcz cały okres realizacji
w1*konyri'alych przez l;.ich czynności' \Ąl szczĆgólności poplzcf \^;Ćzwa]1ie .1o okazania clokumentó\ł.
potwicrr1zzrjar:ych opłacanie skIa(lek na ubezpje()zenie spolecf]1.] j zdl()wo|.c z |Ytlrlu z.1t1udnienja na podstawie
umów o plac. {rvraz z informaoja o liczbie odprot'adzonych skladek1, tj. zaŚ$'iadcze1-}ia właści\ł'ego oddzialu ZUs
lub zanoni1-rlifowanych do!Vodó\,\, potwie.dzĄą.ych zg1oszęnie pIaco\ł'nikźr plzez pracoda\ł,cę do ubezpiecfeń.

5.7/ sirnkdc z lJtulu niespełnienia \ł1magań v' zź1kfęsje zritrudnicnjź1 okl eś]onę 
'rostrrh. 

$: plo.iekcię umo\łY.

6| INFoRIVIAC"'A o PRzEsrIDYwANYcH ZAMÓWIENIACH,
o KTÓRYCH MowA w ARf. 67 UsT. 1 PKT. 6 oRAz PozosTAŁE INFoRMACJE

6.1/ Zamawiający pfze\,vi.1uje możliwoŚci udzielenje Lł.]mó\,vień. o klórych mowa w art. .]7 us1' l pk1-- 6. usti1wv w
okrcsie 3 lal od udzic]cnia zamówicni.! podstawo$.ego dotychĆzaso{'cmu v,'\konawcy rrsług' któIe stano\l'ic bqdą
nie lvię<.e-j niz 2oyo \\'.tilości z.i1no\ł.icni.r podlil l'l\ł'owego i lręr1ą polegal1. na powlólzeniu poc1obn1.ch usług i si1

zgoc1ne 2 przedmio|em zamói\.ienia podstat.o\Ą'ego'

6.2| fttt.rrzlwitt1tlcy przewiduje udzie]enie !v okresje 3 1at od !1dfjelenja zamólrrienia podst.1lvowego,
dotvcl1czasolvemu $'yko1-rau:cy uslug zamó\,\'ienia poląa.jącego na po$.tófzcniu podobnych usług zgodnych z
pI2ednli(xem zamó\r,ierrii]'
Zakrcs rv/w plac możf Cjot'vczyć uslug:

p<llt:gc.tjqr:11c|t, n'a ugklłtcl,tlil.l Lrsłu!1 sprzq}ł|Iiz i, utfzltną,Ąit1, c",!)stoś(i |1(Ł tererLie obiektu |xlsenu,
porz(l.d korL, at Li.a t e rernt reuna'tt zn ego.

ó.4/ Zan.lwi.rj..!cv nie dopusz.za możliwości skł.ldanj.| o|crt c2ęściourych'
6.5/ Zamzrr'viającv nic przcprolvadził dia]ogu tcchnicfnego'
6.6 | Zan:'tłwizl,jilc:y nie plze\,viduje 2au'i]rcia umo\\,Y lamo!!e].
6.7/ Zanawiający trie przcrr.idu.je złożcnia o|c.ty $'a antowei'
6.8/ Zalnawićljac]' nie plzewidrije \\TboIu ndkorzystniej szej ofefiy z zastosou'areiem aukcji elektloniczneJ'
6.9/ Zirmirr,r'iaji1w nie przerł'idt'i je udfie]eniź] fa] jczek n.1 poczet \eykondni.] f.rmUll lcllla'

7) TERMIN wYKoNAJ'|lA zAMÓw|ENIA

1'ermin l ealizac' jr zamówienia ' wJ''.konawca zoi]o\Ąiązan}' jeŚt \Ą'Ykon]jwa.] usłLrgę f,ói|.{fa:f'a z lealiza(ją Zamo\v jcnia

\-v tcrminie :

od dnia O1.O1.2O18r. do dnie 3l.l2.2Ol8r.

8| WARUNXJ UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

8.1/ o udzielerrie zamówienia mogą ubiegać się wykon8'wcy' którzy:

1} nie podlegają {!k]uczeniul
2} spełniaia rvarunki uc1zieiłu lv postc]pow.rniu dotycuące:
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l'{l*jsŁa ;{'yt* p}y.{''.Ł|:]'ia,,.l{p.p,,,''
tit. &*&:rze3e 3
(}5'j3oo !:!!rsg!rów

,4|:1. 2.} ?u9 a2 5*, ,:1'',.. ?.ź, ?!,, $2 ł"|
r:r!v1}'. p:yx,r lr: t:t } }i ?iy. ltt

|.. z,:'..'i.Ł:',i'4,'.', &/)1,:.}.|:. ł',1y"': ł|'1,|k,.?r!. p1

a) kompe|en{i lub upra\Ą,nień do plo\Ąladzenja ok.ęś1one-j <1zia1a1ności zawo.lowej, o r1e lv1''nika 1o 2 odlebnych
prfcplso!\:.
ZantL1l)iąiącl,r|ie stcluiQ szczeg()lnlcł1 lulJtn.L!łd|i 7' zą|ires1.! te!]o 1u(l,n,|l,]|u.

bJ sytuac-ji ekonorniczne.j lub finansou,ej.
ZQmo,1.!''iąąc!1 fie skllllitl szczeqÓlrtgc|l LLJIl|nągą'|i z ząk:,rest! 1e!]o 1p.Ln LkI!,'

c) zdol'lości technicznej lub żawodowej.
\"\rknn.ul a Śp.ln| \\Jrll||r.k l.żcIl:

1} \il],'kaź.], sic w.vkonanicm usiug, a !v prą-paclku śu'iaclczeń okr-eso[ych lub ciaglvch rór,vl-ricż l:,.vkot1vlvrrnych. w
okresie ostatnich 3 lat prfed L]p1!'węm te.minr] składania (J|erl', a jeśLi okfeŚ p.owa(lzelria .-lfiał.r]nośĆi.ies1' krcjtszY
- \\: tym okresie, ofaz z?]ł.\czy dowot7v okleśl.]j.]ce cz'Y te lrslugj fost.rły \\'J.kotrirnc lub sź] 1\,,1'ko ł1vane należ\.1.ię tj'

' 'l.ie mnlej nźż 3 zamówlenźą' lt''tlkotttlłp lttb tllgkongu)t)lt,t: no,leż'!]ci.. tj' polegąjące ftd kompleksot,u|n
spfzątą.,1,iu krytgch obiektó|p bąsenou.lo. rekretcainach śwźądczone przez 

'1/li,ai''l]4'ft 72 ,niesięcg na
,"zecz jedne g o z ą,mąuiaj ąceg o.
Każd'., ż, pr2edstą,.Diot|gch pfąc musź ,nieć uąrtość brutto r':.in. 2oo ooo'oozt,

2) skic.ujc do realizacji zamówienia osobl., lv szczególności oi:]po!\'iedzia]nc za lrt-]<onY!\:alrir: usług, posiadaiącc
k1va]ifikaqe zar,r'or1orł,e, upla\\nienia i \ł j\,'kszta}cenie' niezijędne do \\'ykonania z!]mó\^;ienia pub1icznego, w tym
mrnrmutli

. d.@omą, osobą,mi serrrlisrr u) god'zinach p".lcg obieletu tj. 630 - 22oo' u tg,n w praebierą.|niąch: dąmską
(kobletą.) i m'ęsk(l (mężczgzną'),
posit1ddjącl|fili ąktucllne lćiążeczki zdrouia zgod17ie z Lug,nogami stacji sc!ftitrLnw Lpidemiolagiczl Le1

. d,u',o|ną osobą,mi serwku pozą god.zindrni pracg obiektu tj. 22oo - 63a.
posiddają.!J|niaktualneksiqżeL:zkizdraui,azqod.niez.1,u!||l,ogQ!nis1a.']is(1|).it(1r||t)Eide||i

. jedaą osobq posźd'dd.jącą ąktuą|ne bąddnia. wgsokościowe,

. osobq nądzonljqcq jo.kośó wgkonguąnej ustugi przeszkolottL|ch z zakresu z.1'9c1d eksploatoc.ii bQse|Ióu)
orQz u,'ynL1ąa|i sQlLitan !Jd1 i p|""'eci1! } epide|niolo!łicz|LlJctl obol))iq'.11i],c!J.,1 r|a bQse ąch.

3) bcdzie dvsponou'al potencjalem tcchniczn-vm spralwnvm tcchnicznie przeznaazofiym clo rcaiizacJl n nrc-lsz.{u
Zmó\Ąięnia' ]j '

. pod,|Uod,ng od,kurzącz bą,seflo.Dg d,o codzlennego sptzątdnia
poż,ionlgch i pźonovgch Ptąszcz'gzn nźecek bo'seflougch - 2 sztukł

" kombqj,L sprzątą.Jąc! o zą.siląnźu akamq.ląturaugm . 7 sztuka
. |,|ąszgftg d'gskol,,e do czgszczevia pouierzchni poziomgch - 7 sztuk.'
. q,gregą,t d,o dezgnfekcJl parą - 7 sztukd
' ma,szy,1<, szonrlqcą, d,l,ubiegou,ą z wytwor.nlcq pią'ng _ 7 sztuka,
' ma,szgnd ciśftieniouą do odkąźąnią cżęści Śafuitd'rĄgch

l,,gsokiml temperąturątni - 7 sztuka'
- profesjonalne wózki ser,łisowe _ 2 sztuki
- kosld'fka' spallnowd - 1 sztuką

1JWAGA!
wsz!'stkie w/.ń' ufząt1zęni.l rn:uszą zn.rjdowac sie na objekcie pfzcz calV okl.es rcalizacji plzef]n1i(]tu f.!lnU('ierliir.

8.2| Zarnastiający moźe. na każd'vm etapie postępowiuia' uznac. żę wvkoni]w(:a nie posja(ia !rynagi]n},ch
zdolności' jcżcli zaangażowanic zasobów tcchnicznvch lub za\Ą.odolł]ch *rykonalvcy w inne przedsiewziecią
gospodalcfe $'Ykonarvcy może mieć nęgat!\''r-rv .'łp}yrr'' na reltlifacje Zamu\!lĆnia'

8.3/ \Ąrykonar,l,ca moźe \ł'cę1u potwieI(1zęnia speinianja 1talunk(j\{:, o któIJ,'ch mow.] \ł pkt. B'1 pkl. 2) lil. c
nil ejszej SIWZ rv stosoE'l]ych s.r*tuacjtrch oraz n' oclniesier-riu do konkretncgo zamó$'icnia, lub.jcgo cf9ści' polcgać
na zdolnoŚciach technicznych lub fawodo!łJ.ch lub sytuacji finanso$'ej 1ub ekonomi.Znej innych podmiotólv'
niez.r]eżnie od.:haIaktefu pr.tl\i1ego }ącfŹl.c'Ćh go z nim sttlsunkór,r' ptar,t'n vch.
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8.4/ Zama{.iajac-v ję.inoczcśnie in|rirmuje, iż,,s1oso\Ą,'nl] s.v1ua<ja,, o kióIej moq'a rł'rozr-lz. B- 3/ ninie,jszej SIWZ
$'v-stąpi \\'.1łacunic rv prz1.p:rdku kieĄ:

1) Wykonowca. k|órv pttillgir n.l zdo1ności.tch 1ub svt'uacji jnnych podmiotów udoq'odni zirnruru.ilją'.e m u, żc
fealizując Zamówienie, bet1zre dysprlnorr'al niezbęrlnYmr zasobanni t},'ch podmiotó!r', \Ąr szczegó1r-!ości przedsta\,viając
z(}]Jo!viąfanic 1y()h podmit)1o$' r]o odcizrnjrr mu do dvspozł-cji niezbędnYch fasobó\ł' na pot'IzcbY rcaliz.](ji

2) Zama\ł.j:rjacv o.]cni. cz]v udostcpnia]-ic rł.vkonalr'cY przcz innc podmjoty zclolności tcchnicfne lub zarvoclorvc ]ul:
ic}r sYtuaca finansowa lub ektlnomiczna, Jxlzrłalaja ntr u1kr:rzanie przez rr'vkonalvr:ę spe1niania rvarunkóq, udzialu
\Ą. postepo\.vanru of.łz zbada. ca,. nie fachodzą $Jobec tego podn]iotLl podstarv1 rł1k1uczeni.r. o któĄ'ch mo1va w alt'
2.+ us1.. I pkt 13 23 i usl. 5 pki. 1 i 4.

3} W odniesicniu do waiLlnkó\\'' dotycząc1-ch \\,}.kszlalceni.r, ku'ali|ikacji za\ł'odo\ł1.h 1ub c|oŚrviadczenia,
unlkonar!.cY mog:r pcr1egirć I1a zdolności.rch inrrvch po<1nriottilv, jeś1i pŁrdmioty tt' ?'f(:ź]1izuja. Llsługi, do reiłljza('ji
k)o-\,l" r. z,io' lo-,. \.r !\1n.rqrn{.

8a) PODSTAWY WYXLUCZENIA,
o KTÓRYCH MowA w ART. 24 UsT 1 PKT.12.23 oRAz UsT, 5 UsTAwY PzP.

8a.1/ Z postępo\Yarria o udziclcnic zamówi.nia \\,Tlducza się {art' 24 ust. 1' pkt 12 23. ustar.w PZP):

12} lv}.]<ona\ł'ce, któI.y. nic \Ąl'kaza] spelniania q'arunkórv uclzia|u rr, postęporva:riu lub nic został zapl.oszonY do
negocjacj1 ]ub flożenii] ofcrt {'slępn]-ch ir]bo oleri' lub nie \qkir2i11 blaku porlstarv rr.ykluczenia;

13} wj\'kona\\,cę bcdącego osoba fizycfną. k.órego pr.a$'omocrrie skazlrro za pr'zestępst\\'o:
a) o któI\'m mo$'.l \ł.aI1. 165a, źrrt. 18] 188, .i.t, ]89a, art' 2 i8.- 22], ..tL.2)B 23oa, źłrt. 250a' źiri' 25B lut)
aft. 27o .lo9 usta!li z dnia ó czcrrlc.r 19!7r. K.ldcks kąl n]- (Df' U. poz. 553, z póź|'' zn- 7) ] lub art. 46 lub
.r.1. rl8 u$triw]'z dnia 25 czer\l:ca 20lO r. o sporcie {Dz. U. z '2016r. p(rz. 176),
b} o oharaktcrzc t.].IorvstYcznl-m, o któ].\1n mo$'a lv al1. 115 s 20 ustalłY z.lnia 6 czer\Ąr.a ]997 I. _ liodeks k.rrnY.
c) skarbo!\,e.
d) o którr-m mo!\:.l w.ft. 9 lub art' 10 ustallT z dnia 15 czer!\i(]a 2ol2 l, o s]{ul,ka.h powiclzania u,l-kon\avani.l
pf.1Ć! cudzozicmcom plfebv\Ą'ającl'111 Ńbleu' p|zepisom 11a terytoIium IŁe cz,vpospolite'i Polskiej (Dz. U ' poz. 769);

14) W1konarr'cq, .jeżc]i u1zcdujacĆgo członka jcgo 01ganu z'arzadz'ająccgo 1rrb naclzorczego, wspólnika spółki $'
spólce jawrlcj 1ub pa|tr]elskiej albo komplemcntariusza w spółce komandy|o\ł'ej lub komandyto\ł'o . al'c]"jnej lub
ploklll(]nt.t pra\{{)mo.nif skrrzano f.! prfestępstfvoj o którym mo!\'.l \\, pkt 13;

15) Wykonat'ce, rvobcc kl<i1cgo wydi]no pIll\łomocnY lt'Ylok sż]du lub osl]alecznźł decyzję administ.fiq.Jną
za]eganiu z uiszczenjem p()datkórv, opłat 1ub składck na ubczpieczenia społccznc iub zdrorłlotne' .h-vba 2e
\!J\,'kol-ti.twcŁ] dokonal p}.rtności n.llężnych pq1atkou.. opłat lub sk}adek na ubezpieczenia społeczne lub Zdfot'otne
\,\T.']'.. z odsc1kami )ub grąrr.nirmi 1ub zarvzrrl wjążące porozumi.nie 1v spfaurie spłat!' tycil n.|leżności;

16} W\]<ona\ł'{)ę. który lv B1nik! zamiefzoneg(] .]fi.rlania lub fażąceg() ni.]db.rlstB:a l!.plowadził z.]m.]\ł.iającego w
bl4Cl prz}.przcds]-awjcnjLl inlb.macji' żc nie pocl1ega rł'r'kltlczeniu. spełnia wallrt1ki udzialu \Ęl postępowaniu lub
obiekt!lł1]e j niedysk..Y*minac\.ne 1{r.-v1elia. |ub klor!"zatail le in|ormacje lub nięjeŚt n'stanie pfzedstir\Vi(
\lrym aganych dokumcntór,r';

17} W-l.kot-rarr'q, k.óń'' w \ł-.vniku 1ekkonr.Yś]noś.i jub nie(lbalst$'a pIZedsI'iwjł inlormrrqe rrplowadzające w bląd
fami]wiajacegoj moga.e mjeć islotny \l7płvw na clecyzje prrrlejmou'llne plzez zarri]\\'iającęgo \ł, posl]ępo\ .1nilL (J

udzie]cnie ?.rmótienia:

18) Wyktlt-rarvce, i<torv bczprirr,r-rlitl rt,plvu'ał 1rrb próbolv.!ł 1!?łyr1ąc n.r czYnnoścj z.lm.r\tirrjącego 1rrb pozyskac:
i']|ofmacjc pouJhc, mogącf] dać mu p.zewagę 1r' postcpot.anirr o udzjclenje fa]nóu:icni?r;

19} Wykol.ian'cq. któn'' b.ał u.lział \ł. plzl'golo$'an1iu post9po\-1:anja o utlfie]frnic famówicnia lub któfego pracolvnjk,
a tłkże osoi]lt rł.r' konrrj ąr:a pracę na po.1sta!\:ie umo\\ł* zlcccnia. o dzie}o' egenc].inej 1.]b innej umn\\J o

P''1 1'2t1:? l i!, tr,j.,? & t za



ś\.viaclczer'rie uslug, bra1 udziai rt. przygoto\\:an1u takiego postęporvar-ria, ch1.ba że spo$'oc]owane t\'m zaklócenic
konkurencji może być lł'.vcliminov.ane r,', inny sposólJ niż przez rt,vkluczel]ie wykonalv.v Z udui.]łu w posl.ępowaniu;

2ol wYkona\,\tę. któr}'z jnn!mi u,ykonawc.rmi zawi'].ł poIozumienie mające na celu zńki.X]enie konkurerr...ji mię(1z}'
lwkona{.c.rm j w post(jpowanirr o utlzie]enię zamó\\,'icnia, co z:rmłrrviitjący]est \\' stanje Bryk.rzac zi1pomocll
stoso!!nvch ŚIodkóu' don'odoqryc},.

21) Wykonan'cc będąccgo podrniotem zbioroxrynl' wobcc któIego sąd orzckl zakaz ubicg;rnitr się o zamowleL1la
pub|icfne na podstaw]e usl.l\,W z dni.1 28 1'll.lżtŁietn|ka 2ol:)2 r. () odpowiedzii.]lności podmiot(irr' z1ljoror,v!.ch
7a czvllv zabIonione pod gIoź1]ąkaf'lDZ'U.Z2015r'poz'I212.1844i1855otazz20]6|.poz.437 | 544);

22) Wyktxrelu'cę, u'obec któle8o arzę<'fon() tfiLlięm środka z:1pobiegirrvczego zaka'. ubje{.]ania sic o zamU1\,|en]ż1
purJilczne;

23} Wvkonarvcóu.. którzv należac do tej samej 8rup]. kapita.1o\,\'ej, \\:l.ozumieniu ustan,y Z Cliiia 16 lurego 2oo7f'
o ochlonię konklllencji i konsumenl'órv (Dz. U' z 2015 f. pof. ]84, ]ó]l] i 1634), ztoĄ']i od1.ębne o[e.])'. ofcrt1'
częścio\,\'e lub wnioski o t]opuszczcnic c1o uclzia|u rł'postę]]olvanju, chYba żc lr].kaźa, żc jstnjejaśc mi€dz\.nimi
polviązania nie p.owadza.lo zi)kłóceniźi konkurencji rr,, postęporvaniu o uc.lzjelenje famÓw1enia,,',

8a.2/ Ponadto zamawiający przewiduje możliwośó wyk'uczenie urykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt:

l) tt -losuIlkIl Jr, kloreqo otr*..rrlo l,ko l.]l''il'' ń ,/d|\\l.rll7ol)\'m rfz,'z ..J .l|.łłdzl. '\ poslc|o\irlIl l
resl Iuktul}zacJj nyrn jest przer,viciziane Zasp{)1.oienic tl,.ierz,ycie1i plzez liklr'iclacje jego maj!]tku 1rił.r sąti zi.trzi,tłizi1
likrr'idacjc .jego majątku !\' tl"]'bie a!t. 332 ust. l ustau,J,. z dnia 15 maja 2015 r. PIawo fc:Jtfuktu' }-za(Jjnc (Df' L '
z 2015 r' poz' 978. 1259. 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłośc ogłoszot-io. z $l'jątkie1n $,}konarvc}', któIy po
og}oszeniLi upad1oŚci zauraił ukła.] zatrvięrdzonv plawomocnl,:rn postźrnowienjen] sądu, jęźeii uklirci njc plzcr,r'it1uje
zaspokojenia wicIz}.cieli przcz iiklr,idacje rnajatku upadłego' chyba że s,ad zafzadziL lik\\idac.je .Jego majżltku \\:
tlvbie.iIt. 366 ust. 1 usla\ł} z..ln].] 28 lul'cgo 2003 r. Prawo upadłrrściotve {Dz' l,. z 2015 t. poz' 233,978, 1]6tr,
1259 i 18441;

9} w.YKAz ośwIADczEŃ LUB DoKUMENTÓW, PoTwIERDzAJĄcYcH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU w
. POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

9.1/ Do o1.er.t,l' keiżc1}' r,wkonar,vca musi dolącf,v.l aktualn{.' na dzieli skłźrdilni.l ol.clt ośqiadczenje rv ząkrr:sie
\,l:skazaJ1\'m rv za]4czniku nr 2 i nr 3 Clo SlwZ' ]nfoImacje Za\łlarte !v oś\Ą]iadczeniu bEdii stalror'r.ic ir'stęprlc-
potwicldfenje' że rłrykonzrv.c;l nie por11ega u',vkluczeniu oraz spcłni.r \Ą'.rrLinki udzia1u \,\'postęp()\vaniu.

9.2/ W pfz,ypadku q,spcj1nęgo ublrg.rLr]ir :le 'l zllmórvjrnLt' PIzez t\vkona1\tó!\. t]ś\ł'jadcfcnie o kt()n.m moq'a w pkl.
9' 1 linie.jszcj SlwZ sklada każcly z nrykonar,r'cÓrv \\.spólnie ubiegającvch się o zamóqdenie. Oś\łi:]dczcnje to ma
pot!Ą/ieldfać spehrianie rvarunkórv udzi.r|u w pos1'ępo\,vaniu, łlrrlk podsial'r. rłyk1uczenia \1: fakresie, .,ł, kłrlrYm
kaźdv z rr.lkon:rrvców \łTkazr'l.jc spcłni.rnic rvarunkórv udziału !! postępowąniu i brak podstalv c1o r'łryk]rrczcnlir.

9.3/ JĆżę1i \ĄrYkona\,vca powołuje sjq na zasob! podmiolów tlzecich r",.celu \łYkazania blaku istnienl.l v,,obit njch
pocista$' \łyklrrczenia oraz spełniania, !v zakrcsie. w jat<im powołuje się na ich zasob:!., wa1'unkó\ł'' udfialu !\'
pos1fpo\Ą'aniu.ło?,a]nieszc.zi1irr|ormar'jeot\,chpodmiolachwoświadczen]u o k1óĘvm !v pkt 9.1'

9.4| Je-żeli WJ,konarr'ca Zamielza po\,\'ie.zJ-C. w}'konanie cześ(i plzedmiolu fam.]wienia po.]\ł!k{]nawcom, $: ce1u
\,wkafania braku jstnieni.r wobq] nich podstŹr . $ryk1uczenia f udziału 1\' postępo1va11iu, za1fi\.Ś7'<.,zL1 1nformacje o
p..]\' \kon'j\\.a.h \\ Us\ icd' zcntu' o k'ort m mo\\n \\ pk'' Ą' ''

9.5/ zamavliaiący plzed udzieleniem zamówienia. wezwie wykonawce. któlego oferta została nąiwvżei
oceniorra. do zlożenią w wYznaczonvm. nie krótszym niź 5 dni tełminie. wskazanYch poniżei oświadcżeń
lub dokr'rneltów Dotrł'ietdzaiacvch spelnienie warunków udzialu w Dostepowaniu oraz braku Dodstaw dq
wvkluczenia z DosteDowania. aktualnvch na dzień ich żłożenia:
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9.5.1/ W1'kaz ośw1adczeń 1ub dokumentóu', składalrych plfef WJ kolla\\'c\, \.. postepo\\ arrju
Zamar,r'iiljaceqo rr' ceIu po1'\'ieldze11ia ok(]liczności o których mowi] 1V motla rv an.l' 25 us1' 1

dotvczącvch kompctcncji lub uprawnień do pfowaduenia oktcŚ]onej działa]ności fa\ł.odo\ł.eJ.

Zornat0iąklcL! nie tul]|n()'clc1 z zdk:res11 t,eąo wąfun|d1 żadnucł| doku,rt1en,tóL,.

q.5'2/ Wykaf ośn'iadczeń lub dokumentólv' sk}adanych pluez w'konź.q,'cę \!' postępowanlu
Zamau'iaiąccqo rv cc]u potlvlerduenia okolicznoŚci o któ1]..ch mowa !v mowa 1:'. aIt' 25 ust. 1

dolJiczących sytuacjj ekonomiczne. j 1ub finar-rsorvej.

Za|n.rluiaiąĆtl ftie Lluinąą.t z zclkresu tego u!1l,Jnku żą,d|1u.L1' dok |neltóLL,.

na Ńez\i.'anie
ńL1 ] lr.! Av,\

na wcf\ł'an]e
pkt. 1 usta\,w

9.5.3/ wykąz oświaóczeń lub dokumentów, skladanych przez wykonawcę w postępowa'tiu na wezwanie
zamawiajacePo t{r celu potwleldzenia okoliczności o któfych mowa w mowa w art" 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy
dotyczących zdotności technicznej |ub zawodowej:

7)W!kz11st1l,!.ttL,!Jkon,ai!]c|\.r0pr"'!.]pądk11śuia,dc"?.,.Lokfeso1r\c|Llt!|,ciągłuc|tró11,eżu
aireśie ostątniitt 3 1at przed uPł!|IDem ten|LiLu sktraddrLid o.I.ert, ą jeżeli okres proaad:zeni.L dżia|Cll}wści jest
kf|itsz!} lL} tlJm ok/esie u}rąz z podaftiem ich t|,ąrtości, przeditiot|L, c1at ulgkottania i poł1łniotóttl , ną rzeĆz
któryc|| 1.!sł1,1!]i zost.7łv L]!łklt|a|Le. lllb !u!]k1)r|u1L1ne'.

2) Dotuld11 okrcś/.ajq,ce czu te 11sł1/gi zostQtl) ulJkolląĄe lub s.1. L,!!ko11!J1,Q|Ie nal,eż1łcie'

Uwaga :

Dolvoriirmj , o ktoryĆh ln.J\'''.r po1l'l-żej, są referencie be1dż inne dokument.v $'Ysta\ł/ione plzt'f podnriot. na rzecz
ktolego rislugi był1. rł,1'konyrvane, ą 11, przepaciku ś\ł'iadczeń okresow1,'ch lub ciąglych sa '"!'.Ykon]avanc, a ieżeLi z
uzllsa<lrrł>nej plzYczvnJ: o obiek1J\,'1]ym charaklęlze 11'y[6narr'ca nie jest \r,' sr.inie uzyskać l.vch dokrrme1]ló\Ą,' -
ośwjadczcnie Brykona$'cy; ,ł.przypadku ś\ł'iadczcń okreso\łych lub ciąglych nadal nrykonyvanych refefcncje bądź
inne dokl]mentY pollviefdfa']ace ich n.rleż]'te \\'-1kony.-\ł.aĘię por,vinny b1.'c r,l'1''c1ane nie wcześniej niż 3 miesjące prfed
upływcm terminu s]<łzrdania oićr.t;

3) |}łakąz osób. skiero1]uo1.t!].,łL przez uly|łottct,w<'.e do realizttł:ji zalrlóu)ierIią 1lublicntegrs, 1ł szc?ś.'gólń.oścl
adpollied"'i(tlnucr| zct.świądczelie usług' LL,raz z iĄfonn(1cją|iLi na te||1at ictt klL'laliJikacji ząwodouacrL
uprąl!}njeń,. uykszt|1ł().,'|k1 rtiez]ryclnlc|'L do lulJko ,a,1'ą ZQil(,]Ji,enią publicz|Lego' ą tak.że fa,kresu
aalioiaua|Ilch pą2z lLie czaftnoś(j ordf it|forrnacjq a po.1st!7LL)ie do daspottol.uanIa tlJmi osobQnll,

4) Wgkctz narz'ędzi' wyposdże ią ząkłt\du lub urządzeń tech]1icfngch dostępngch WykonatL'cg u) celu Luakon.Lnią
ząnL(nLie,ńa |n}bl1cztl,..'!)o 10f1,z z iLfonn,acic| o pą1st{1Luie d!spotlo1)).1|tia. t,!]|ni zasobątni'

9.5.4| wykat, oświadezeń lub dokumentów, sktadanych przez wykonawcę w postępowaniu ną wezwanie
zamawiaiacego w celu potrr'ierdzenia okoliczności o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy
{brak podstąw do wykluczenia):

1) orlpis z tułtl.śc:itue!łłl rejest,1l' l1,!b z c'eĄtraln,e'j <łluidertcji i in.f.orrn<u:ii o dfid|,o,h7oś(i gospodą,rcze.i' jeżeli odrębne
przepisg ulgmrlgctją L|Jptsu do rejestnL lub euidencji, u celu potL:)ied'fenią brąktt podstą1, tul1kl|tozenia nt1

podsta.u.ie o ąń.. 21 ust' s pkt 111stą1.!,)!!;

9.6.5I Jeż,eli Wvkonarvca ma siec1zibę lub miejscc zamicszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zErmiast

ciokumentó\ł' o któIy.h -o.'. 11, pkt. 9'5.4/ ppkt 1 sklada dokument llrb dokumenty &Ystavione w kraju, w

którynr rv1'konirrłcil ma sicdzibę |rrb miejsce zamieszkźrnia. pot$-ię.dzające odPowicdnio, że

nic otw2flo jego likrvidac..ii alli nie ogloszono upadłości.{ dok1|ftLent uastcl'uia|L!| nie u,<:zęśniej łiż 6 |nieslęclj prze'd

up|ljl,en terf|i]|1 ! skłt].ddtLia okrt )

9.5.6/ Jeżeli 1ł' kraju' v, któt1m rr'1.kcrntrv'c.l m.{ siędzibq lub mieisce zamieszkanja lub miejsce z.1ń]ć]sfkania mil
osoba, którc] clokument ClotYcz]i' nic \^-vdaie siE dokumentó$', o któl]'ch mowa w pkt. 9.5.5/. zasrcpujc siq '1c
dokumentem zawielaiącvm rrr.lpolł'iec-il-lio oś{'iadczenie u'vkonarl"'cv. ze !V$kazańiem osoby a1bo osob uprirwnionvch
do jcgo rcprezentacji' lub ośu,iadczerric osobv, któlcj dokumcnt ńia| doivcz\-ć' zIoż'one pfzed nota uszcm lub
plzed olgar-rem sądou}'m, aclministrac1jnvm albo ofganem samorządu zawodo('ego lub gospodarczcgo właŚc1lrr.vrn

ze \Ą.zględu nzr sict]zjbę lub nriejsce zelmieszkania \$,kon.i\\.cy 1ub mir-]\' r z.ln1jP\7ki.rnid Ici osob) '
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?'|ż i,:i&ka Kt,i,ź, ?Ł",'ź1 *i,ż .,,| Ł?R,,
'!1. 

Ą'1d'zej* :
łli 8*Ó P''6*kó!r

|'ź:'. 22 751} 32 5*, 
'żx.. 

22 ?3, &* 3?
!r!1"'r, p.iyl'a1| iakr p.y, pl

ę.,1:|t1i|. k|.|Ł,'c"ł,,,t 1. ?|?""v *,i:.rŁ.źpry.ptr

W przypadku n'ątp1l\ł,ości co do reści dcrkumentu f|oż'ońeg,Ó ptzez rr,1konarłr:ę, zanrarviający może zl:róĆic sie {]o
r\:łaścilł\,.ch oIganórł' oclpolr'icdnio kraju, \\.któr].m rł]'konarr'ca ma siedzibe lub mic.jsce zarni(]sfka]r1a ]ub ]]ricjscc
z.]mieszkania ma osoba' ktÓrej dokument dolYCZY. o utlzielęnie r-riczbędnych informacji.lol.vczi]cv(jh 1'{:!.()

r.l oku men tu .

Dokumenty sporządzonę w języku obcym są skłądane wtaz z t,umaczeniem ną języl. polski.

9.6/ wymagane dokumenty w prżypadku powoływania się na zasoby inrrych podmiotów.

a) w s]tuacji' gdY lv!.kona\ł'ca polega na zdo1nościach lub sr,tuacji innvch po(lmiotólv na fasa(lach okleślonvch $.
art. 22a ustaw.v Pfp' zob<>v',iazany ]esl, udowodnic zama\Ą'iającen]u, iź bęr1zie dysponolvał niezi)ę{]n.!mi zasobami $'
stopniu umożii\\''iającvm naleĄte rł'ykonaniar ztrmór,vi.niŹr publjcznego, ora? żc stosunek i:lcząĆv w'vkona\,vcc z tvmi
podm'(]1Jrni g\\a..]nIu.il rzP,Z\\i\ 1 du'l-p '|o i. |' zasol'ór..

bl Przcdstal\'ionv dokument. musi zawieIać rv szczcgólności:
ll zakfes dostęptł'ch \Ą'Ykona!\:cv ziisobó\,v innego porlmiotu;
2} sposób Yvkolzvstanią zasobóq: innego podmiotu. przez \,\'1'kona1ł'cę, prZY_ trykon}.waniu zan]ó\\,icnia
publicznego;
3} zakres j okr.ęs udzialu innego poc1miotu pż\'. \ł\konvu'.]tniu zirnróu.ierria pr-tb1icznego:
4} czy podm]ot, na ?do]nościach którego $,v-kona$'ca polcga \\: odnlesieniu do rvalunkórv udfialu \\j Pustcpo\'arrju
ciolt'cfąc!'ch rr.ykształr:enia. kr,t,ali{ikacji fav'odowych lub dośrr,iac-lczer-ri.i' Z|e!. izuje rrrbol1' usługi, któryr:h
\lskazanc zclolnoŚci dotvczą;

c) zobowiąząnie innego podmiotu na|ęży z|ożyć w oryginale.

d| Jeże1i W'vkonrlrvca ll1kazrrjąc spelnjanie warunkó$', rr którr'ch mowa w all.. 22 us1'. l poLega na ZdolnoŚciach
lub svtuacji irloYch podmiotólv na zasadach okfeś]onvch \1.art- 22a ustrrrły Pzp, uamawiaiacv źąda od
wvkonawcv pfżedstawienia w odniesieniu óo tvch Dodmiotów dokumentó{' określonych w pkt. 9.5"4/.

9.7/ SKŁADAIYIE ośwIADczENIA o PRZYNALEżNoŚCI LUB BRAKU PRZYNALEżNoŚCI Do GRUPY
KAPITAŁowEJ

wykonąwcą w terminie 3 dlti od dltia zamieszcuenia na stronie internetowej infołmacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp' plzękaże zamawiającemu oświadczenie o pfzynależności lub bfaku
przynależności do tej samej g'upy kapitalowej' o której mowa w art. 24 ust. t pkt 23 ustawy Pz?. wtąż, że
z'ożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody' żę powiązania z innym wykonawcą nie
Prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleĘie zamówienia.

9.8/ W zakresie nie u.cgu1o\,vaiym SI\VZ, zas1osowanic maja przepis1' fozporządzenia Prezesa Rady Ministfó\,v f
clnia 26 1ipca 20i6r.' rv spla$:ie lot]zajólJ dokumęntow' jakjch może żad.lc zam.lt.i.!.1cY od \!,a''konaw.v' orŹrz |olm,
1\, ja]<ich te dokumcnt]'' mo€]ą być składanc (.Dz. U' z )016 |., poz' 7726}'

9.8/ Jcże]i rł'1krrnirwca nię z|ożN ośrviirdczetriir, o ktrjryrn mo\\'a \,v pkt 9. 1 ninie,jszej SIWZ, ośrr'j:rrlczeri lu|r
doxrlmerlótv po ltiel.Jza..c)ch łl.olirznos'i. o klólrlh mo\\o \\' a.|. /5 uSj' I us|.\\.\ 'Z|'. 'uo lnn\.h
dokumenló$' niefbednvcl] do Plfeplolvadzenia posl ępo$'irnia, oświadczenia 1lńl dokrrmenty sa niekomplelne,
zarł'ierajQ blęd1' iub budzą ''r.skazanc pIzcf zźmŁr\|']<lJąL cgo \!ątpli\.vości' zamarviając1. rł'czlł..ie do ich zlożcnja,
uz,upeln1enia lub pc4lrarvienia lub i1rl uclzielenia lv],jaśnień rr, lerminie przez sie}lie wskafan1im, .hvba źę mimo
|ch zIożęflia, uzl.ll]elnienja lub p<lprirwieniir 1ub udzic:]eni.r $'l'jaŚnień oli]rl.I ń..\]{on!r$'cy po(i1ęgał.lbv odrzuceniu
albo konieczne byłob1. uni.:rt'a.,żnienie postęPou'alria'

9.10/ Zajnav,iaiący inlormujc, iż' z9odn..e f art. 26 ust, 2f usta$,y pzp, ieże]i jcsl to niczbcdnc do f'1pu\Ą'|)|cnla
odpo$,iedniego przeiliegu tr]osl]ępolvaniit o udzielenie zamóWjenia, Zam.]\ł,iający możc na każdym e1]apre
postępolvŹinia wezwać \ł1kon.l\ł,ców do z1oże]lja \\, sf],stkich 1ub njcktórych ośr'r'iac]czcń 1ub c.iokumentilrv
potwieldzającyĆh, że nie podiegaja $a'k1uczeniu, spe]niają wa."inki udzialu w postęporvaniu 1ub krYteria selekcji,
ż\ jeżeli zż\cho<Iz.\ uf.rs.1dnjonc podsta!\,Y do uznrrnirr, ż,ę'z|ożonę uprzednio oŚlvi.idczeni.L lub dokum.nt\ L1|, t.1
już aktualne, do złożenia aktualn-vch oś\,viadcfcń lub .]okumentów.

],$.r.?c1?
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9.11/ w pfzvpadku wskazania pi.zez \}'konaq:ce clostępnoŚci oŚwiadĆZeń ]ub dokumcntólv, \r: io1'm1e
elckl'.('-liczneJ p(X1 okreś1CJnymi a.llesami interneto$'v=mi og.)lnodos1ępny(]h i bezpia1n]ich baz clanyr:h, zź1mawiający
pobiera salnodziclnie Z tvch baz danych rł'skazanc pffef l\.vkonawcq oświadczcnia lub dokumentY.

9.12l W prfYp.dku rvskazrrnier przcz u,ykorrart.cę oŚwi.dczeń lub dokltmentó\,v' którc znzr]dujrr się u' pclsiadirn1u
zamL1wiającego, rv szczególrrości oświadczeri lub dok:um.ntów plzecho\łyvanych przęz zama\aiajątęgo zgodnię z
ilIl. 97 us{' 1 uslŁl\J' z.|nra!\:iaj.!c-v r'v ce1rr potr,vier <lzenia okolicznośoi' () kt.)fY.h m.rw.t w al1' 25 ust' l pkt ] i 3
ustaBT'. kofz\'sta z posiadanvch oŚrviadczcl-] ]ub dokumcntólv, o i]e są one aktualnc.

10) lNFoRMAcJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ zAMArvIAJĄcEco z wYI(oNAwcAMI
oRAz PRZEKAZYWANIE ośwIADczEŃ LUB DoKUMENTóW

1o.1/ Iiomunikercja pl)międzv Zan].1wiającym a wykonłtu.{)ami, rldbyrł'a się za poś.eclnńtwem opefa1ora
poc2to\\'cgo' rl' rozumieniu usta\łn u dnia 23 1istopada 2012 r' Pralvo pocztot.e' osobiŚcjc za poś.ednic|t.cm
posli:uica. |rkŚu 1ub pfz]i uŹyciu ś.&1ko\,v komunikacji elcktrrlrriczr]ej w lofumieniu u sta\Ą,'y- z dnia L8 lipca 2002
l. (} Ś$'jildczen1Ll us|ug ę]ęktroniczna.

1o.2/ Z.]ma\,vii'tją(jY dopuszcza moź]iq,ość przesiania I.aksem i c1roga c1ektloniczną:
u.nioskó$' lzaD\.tań1 do SiwZ.
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. odpovie(]zi n.] pvtllnilr 1ub zmiany SIWZ (do1'vczy ty.h \\'vkon.rq(ót.. klor}'m na ich $,niosęk
srwzl.
. inlormac.ii o rł1,'bclrze o|ert}'/ odrzuceniu /1,vykluczeniu potl \valun}i1'.m. ż,e kzł'<la ze stron na

byia przek.rzana

żacianie drugl(]j
n rez$.}oczn j ę poIu.ic1 df i l ?rkt ich otv']'1nani.l,

\\\|jt\n|l'n s\|odan\' h przez W)xonarr.',. |'lĆLz 'r.rl,h .lok.]mc.liń\\' / zJs|fz.zĆĄ,cm.
iż Wykonawca nięZ\ĄJłocznię dosl'a].Z)- Z.]mawiajacemu osobiście bą(1ź pfzęś1ę p()(]ztą of!'g1nillY p.fesłan.ych faksem
lLrb drogą clekt.oniczną !v/ \,\. dokumentów'

!o.3| zamawiający wskazuje formę pisemią pod rygofem nieważności dla ofe.ty i dla uzupelnień
wszystkich dokuĘetttów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Minist'ów z dĄia 26 lipca 2016 r. a
wymagąnych w pkt. 9 slwz oraz wyjaśnień składanych w trybie aft. 90 ust. 1 ustawy pzp"

1o.4/ Wszellrie zawiadomienia, ośrviaclczenia' \ł't-lioski olaf inll]rmacje przekaz'anę za pomocą |aksu lub r,r' for1nie
elt]ktlonicznej rl,vmłrgaja nłr żąt1anie kaź<lej fe stlon' niez '1oczJ1cgo potlvierdzeni.i laktu i.h otrzYmanj.1

1o.5/ W prz,vpaciku blaku potlvjerdzeni.r otrą,m.rnja \Ą'iadomoŚcj prfez Wvkonalvcę c1omrriem].r'va slę' 1z plsno
\łI/slanc plzez Zanrzrrviającego na ostatr-ri znan}r adles majlo*ry 1ub numel Iaksu podan' ptzcz wvkona\ł,cę zost€!ło
mu doIę(jzone lV sposób rimożliu'ia].1cY z:rpoznanię slę wyk)nalv(J Z 1.-r'm pismem.

10.6/ Wykonl.rr,vclr moze fu,Tócic się do Zama$'iającego o B aśnienie lreś.i spe.!'|ikacji is1]o!]nyc.h Wa.unkcilv
Zamó\\Ącnla' Zanawiając!. jcst obowiąZajrv udzic1ić tĄ/jaŚnicń ticzwlocznic, jcdnak nic póŹniej njż na 2 dnr plfed
ul'ywem 1'erminu sk}adanj.1 oierl pot1 $'afunkięm. że rł,rriosek o \ł'yji]śn1enie treŚci spe.y1lkacji istotn1ich
\{aiunkó!\' zrrmrir,r'ienia \łp1ynął do Zama\,r'jŁrj8ccgo rrie póŹniej niż do konca dnia, \1 ktor}-m upłvwa po]orva
1\'},'znaczonego telminu składania ofert, tj. do dnia 27.11"2o17r".
Przedlużenię terminu składalia ofert nie !'pływa na bieg terrninu skladania wniosku.

1o.?/ Zarn.rwiaj.i.y prfekafu.je tleŚć fapYtania wIaZ f u'!'jaśnieniami W}'kona\\,com, 1ilor]'m pfzekł]zai specy|ikację
istotnych walunkóul uamÓ$,ięnia, bez ujelrł'.nien]ir źródła zapyrania ofLv zatnięszc.zL| na stronie internetoule.j nźl

której uclostępniono s]wZ'

1o.8/ w uzasa(lnionyc}r prz1''padkach Zama$iającY rnoże pfzed up|!.wem tefminu składania olcft zmicnić t.eść
s1-lcc1'fika<ji is1o1.nvch \łarunkó$l zamówienii]' Dokonaną fmianę specY|ik.:tc,ji zama\ł,iali]cy przekazu]ę
niczwlocf ie 1vsfystkim $\kotlawcom, któfvm pffckazano spccyiikację istotnvch wŹrrunkó\,v zamówienia, a takźe
zamieszcza na sl.onie intefi]etot'ej' na któIĆj udostepnil SIWZ.

10.9/ Jeżeli zmia]1!l tfeŚci specy|ikacji istotn}ch ll'arunków Zamórvienia prorł'adzi do zmiany tIeści ogłoszenia
o famó\,\.ieniu Z:]11].iwiaj.](:}. zamieŚci og}oszenje o zmi.']r]ie og1oszenia !v Biu1ę1ynie Zamówie1i rŁ]b]iczr-rych
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1o.1o/ Jeżeli \(' \Ą'yniku zmiany tleŚci specyfikacji istotn]'ch \\.alunków zamÓwienia niep.o\i,adzącej Clo zmial-r'\'
1.leści oglosuenia o zamó\\.ieniu ję$t nięzbędn}' dodatkot,y czas na \^'pforvadzenie zmian \ĄI oferti]ch Zamau'iiililcJ.
przcdluży te.min sk1adania olert i poinfofmuje o tym Wykonaq:ców. którym ptzeka2'ano specy|ikację istorn].ch
waIunkólv famó\,vienia, oraz zamięśt.-1 inlormac']e na stronie inlęrnelowcj <,raz zafoięścl ogłoszenle o fm]itn]f
terminu 1\' f]iulĆtynie Z.rmóv,:ie1i Publicznych'

1o.1l/W korespondencji kicl()w.]nej do u iima\ł'i.1jacego Wvkonarł'ca u'inien poslugirr'ac sie numelęn spI.Lrvl'
okIeślonvm 11' slwz'

10.,2| Zawiadomienia. oś\ł'iadczenia. \,\'nioski, oraz informacje przekazvrł.ane p.zez WYkona\,\.ce piselrrn1c rłrrrrlY
być sk.lŹidź]nę n.1adIes: lvTiejskzr Płpr.alnia ,,KAPRY,, ttl' Andtzeja 3, o5'80o Pruszkó$'.

1o.13/ Aclles poczty c1cktronicznej Zama\ł.iającego: ksiegolvosqa.plywaniakapry,'pi

1o.14/ Adres strony intcfnetolvej Zamarviirjąccgtl: 61'11'.pl1.rr'erlniakurpry.pl

11) osoBY UPRAwNIoNp Do PoRoZUMIEWANIA stĘ z wYRoNAs'/cAMI

W spralvie ploceduĄ,. przetargorve.j i ewentuai1-l]''ch w}j.rŚnięń dotvczących przcrlmiotu zamówienia t-rależ'y
kontaktowac sie z Jackiem Elżanowskim.

(iodziny prrrcy Płpvalni:
od poniedziałk-u do piątku w godz. 9oo ' 1500.

12} WYMAGANIA DoTYczĄcE wADIuM

Zamarł.iający rric \,Wmaga \Ą'płaty lvadium.

13) TpRMIIY zwIĄzANIA oFERTĄ

13.1/ wykonawca pozostaje zt'iĄfanv ofeftą przez okres 30 dni tj' clo drria 28.l2.201,7t.

l3.2/ Rieg lermin!r zwi.\zanj.l oi.elta' Iozpoc7-vn.l się $TŹrz z upł\'.wem tcIminu skł.lclćrnia ofelt'

l3.3/ Wvkonarł,ca tr'o:fe prfedIi:z!ć lermin zlt'jąuania ol.elta, na cfas niezbęCiny do zawarcia umouy, Ś.rmodzielnie
]ub na !\'niosek Zamaq'iającego, z t\*rn i.c Zamawiający może t],.1ko raz' co najmĘiej na 3 dri plzed upłv$'cm
telmi11u z\ł'iazania ofelta. z\r.rócić się do wYkona$.'ców o {'1.aźenie zgorly na plzedłużenre telio tĆ.minu o
oznaczony oklesl l]ie dłuższvjednak njż 60 dnj.

14) OPIS SpOSOBU PRZYGOTOWANIA OTpRTY

14.1/ W]'kon.{!vca' clz-yii osoll:r flzycz11aj osoba pIawna all]o jednostka olglrnizac\.na nie pr:siatlz1ąci.t osobo 'oŚC]i
pralvnej oraz WYkonawcy !\rystepując!. \ł,'spólnie mają plalvo złołc tYlko jedną o1.cftę'
w.Vkona$'ca, ktofJr plzcdloży rł'ięcej aniżeli jer1ną ot.ei-ę foslanie \ł.\.łącz()nY z posl'ępowanja'

14.2/ Wrkonar'.cr \\spolnie uLi.gajai j sic o zamo\\'rpnrp:
a/ wykonźrwc]i rł-vs|ęprr.jący &'spólnie ustźtrlŁrr!'izljźŁ peinomocnika do .epręzento!\:ani.1 ]ch \\' pos1]ępo\ł,Łl Ll I l-]

albo repr.ezcntow.aia i zar,l''arcia umor,r.v w spra!\:ie zamówienia publiczntga zgodnie z art. 23 ust. 2 Ust.rĘ]
' Pralvo Zamó!\'iĆń Pubiicznvch.
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b/ jeżeli oferta Wy.konau'cóu'' $Tlstepujących wspólnie zostanie \\.yblana, Zama\ł'iający moż,e żądać prze<l

zA\Ąiafciem umo1ln'\v spl.1wię zaraór'vienia public|,.negoj umo1w regulujące-j $.spÓlpracę tych wykonalv.ó!v.

c/ o[e.ta musi b1'r-: pt,lclpiszłna \Ą. 1.rki sposób, b.y prawnie zobor,r'ia2}'r,va1a \!sf.yslkich wykonalvców \ł''Ys1]ępujacych
.ó.spó]nie.
Podpisuje ją w]ikonawca - pe|nomocnrk uporvażniony p'zez \Ą:sz],_stkich Wykona\,\.cÓ\ł' \,\']'stępujących u'spólnie do
reprezentorr',ania ich \,v p.Jstępo$'.rniu .rlbo reprezentolvaniu \ł. postępolvaniu i zawalci?ł umo\ln (art. 23 Ustavry
Pl alvo zamÓrvień publicznych)

d/ osoba _ pelnomocnjk (iideT) q'spomniana lrTżcj, c1ołącza do o|.ĆItY pełnomocnictll'o Cio podpis}nĄ'ania o|eftY z
podpisami wszystkich leplezentarrtólv w}'.kona\dcó\ł,., któIych nazwiska rł-vstepuja \ł' dokumentach
u poważni.rj.!c-vch do $rystępo$'anja \ł.oblo(:ie plit\Ą'nvm (np. r,v KRS' r\,-vpis.tch z dzi.rlalnoścj gospodarcfe'1).
TleŚc peinomoc1-lict\ń,a po\\'inna dokladnie określać zal<les umocot'anjJ,
Pełnomocnictwo na|eży z|ożyó łł oryginale lub notarialnie Potwiefdzonej kopii.

el p{:łnomocnjk pozo.jt.ije r,v kontirkcie z Z.1ma1ł.i.liąovm lv toku postę1]ow.!nia' z\ł..aca sic do z.u! a\ł 1.tjącęgo 7

q,szelklmi splawami i do niego Zarrrawiającv kiclujĆ infor.mac'jc, korcspondencjc itp'

f/ lr1pełniając ,,|ormulafz ol.eftow}., jal( rói!]1ięź llYpełl1iajĄc inne dokumenty powołując się na

'Wvkonalvcę: u,'mie.jsct'l np' r11azwa i adles wYkonalvcy,' r-rależy wpisać ciane Clot}Ćzące lionsorcjum (\Ą!-m1enlc

*.sz.r'stkich rrr:zr:strrikór,v r,vspó1nie u})iegających sjĘ] o z.1fió\ł']ęnie)

gl O].e.li'| wspÓlna. sklad.rna przez dwóch lub \ł.ięcej Wykona\ł,(]o\ł', powinn.i spełniać następujące \!}rnijgania:
' olĆrta u,spól!]a porvinna bYć spotządf'ona zg'odr.ie ?' s|wz,

.1okument},, dot}'cface u,'łasnej filmy. np.: ośq'iadĆzenie dotyczące okoliczności okIeś1on],.ch w Art' 24 ustauY'
odpjs z u'łaściwt]go 1ejestlu skł.!d.t ka.żdy z W]ikona1vcórv skiadaj:icych ofertę rł'spćr]nzl. w jmieniu srvcrje.j iirn-r1-,

jeże|i jednak podmiot \\'-vstępującJ wspólnie (spółka cywilna) rra poc1stau.ie odrębnych przr:pisórł', d1a celów
pod.rtko\ł}ch ]ub zu,iązanych z ubezpieczeniami jest l]raktolvan]r jako jeclen irodmiot {jędna jednostk!]
orgalizac1..ina) _ dokumenty te po$'inicn złożvc niezależnie takżc ten podmiot'

14.3/ Wykonawca' któr\r przedkł'd d ]Lr], ]].u i\1.1 puJ r Ń wl ę' .] n l z je dn e' j ofercie spolr'oc1uj e' że wszrystkie ol.erty 
',

uclzia'łem tego wykonaulc}'' zostana odlzucone.

14.4 / Tfeść zŁożo|\ej ofert1 musi otlporłładać trcści specyfikacji lstotnvch warunkó\,v Za].nó$'il:nia'

14'5/ W prz},.par]ku. gdv wYkonawcćr pl.fedłożY kopic: dokumentów każda kopiowana jego zapisana stfona musi
być:

opatr.zonit kla\lzul,.\ ,,za zgodność z oryglnałem''
. podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty i opat.zona jej imienną pieczątlę.

l4.6/ Wvkonarvc1. ponoszą wszelkie koszt:. zwiazanę z p.Z!-goto!\'aniem i złożenicm o|€rty'

14.7/ Postępo{anie o udziclenie zamó\ł.icnia prowadzone.jest rv jęą.ku po|skim, dokumenty spolządfonc w jęz]rku
obcym są składane wtaf f tlumacfęniem na jęz.v"k polski.

14'8/ oferta musi być napisana na maszYnie do pisania, komputelfe lub 
'ęcznie 

dlugopisem lub nieścieralnym
atramcl-item.

'4.9 
| 1<|1żda zapisana slrona oferl.v musi bvr: ponumer.o.,r.ana kolejr.rymi numelźłmi i podpisana prfęf clsobę

upoważnioną Clo lcprcz.ntowania fiimy na fcw.nąilf zgodnie z rejestlem huurd1o\ł'r'.m lub \ł'pisem do err'rdenc.ji

gospodaIĆzĆJ.
ża1ir:rr się rrily czrlir o1erta \'nf'az z za1ącznik.\mi był.l ll'tl!\'ah- sposÓb zfj so1]ą połączonći ( np. zbindorvana, fszyta
unicmoźlirviąjac jej samoistna dekompletację), oraz fawiela1a spis tfesci.

14.1o/ ofcrt\' niec7rytclne nie bcdą lozpatĄ't.ane'

14.11/ Wszel1<ie poprźr$'ki lrrb zmizrny rv treŚci oftft!'ńuszq b]-.: p.fa|o\\,anę i d.ltolvane wl.lsr1ofęczni|- pr7F
osobę podpisującą olertę.

14' 12/ Wykonart'ca powinien umieścić ol.eIte !\' ].opercie zaadleso\,v.rnej rł.cdług poniższego rvzolu:

?!1.1 .2ź}' ?
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OFERTA NA PRZETARC NIEOGRANICZONY NA:

,utrzgfną.Ąie w czgstości Miejskiej Krytej Ptgwa'Ini ,'KAPRy, przg ul, Andrzeja 3 u Pruszkowie,,

I{JE oTWIERAĆ PRŹ'P'D goó'2. 1015 do dnia 29.I1.2o|7t.

NA oDwRocIE KoPERTY NALEŻY PoDAć ADRES 1 NAzwĘ FIRMY SKŁADAJĄCFJ oFERTĘ.

14.13/ Wł-konar,vca możĆ u'prowadzlć zfi|any lub rłTcofać zlozoną przez sie bie otirtc pod rń'.1l'unk1cm, żL
Zama\r'jaj.4cy otfzYma pisemne por,ia<lomienie o wpIo\'uadzenili znrian lulr r'"1'co|aniu clfelt'1' przer1 upłJ'.!vem
terminu składania ol.ert. Pou'iadomienje o 1vproi\'a(1zęniu zmiirn lub lł'1cofaniu ol.eftv musi być oznurfone.jżik w
pkt. 14' i2 o.af dodatkoivo podpisale 

'zmiana., 
lub ,.1ł''vĆofajie''.

W.vkonarr'cir nie może rł,.vcol.at-: of.ert1'' rrni rvprorvzrdzić jakir:hkcr1r,viek zn]ian w tIeŚci o1.el1'v po upiF.ie tefmjn!1
składanja olćTt'

14.14/ Wsfelkie inlofmacje stano\\'i.!cc tajemr-ricę przedsiEbio1 stiva w .ozumieniu przepisó\l. art. 1l rrst. 4 ust.r\ł-Y
z 16 ku.ietnia 1993r o zrł.a1czaniu nicLtczcirr'ej konkurencji (Dz. u. z 2o03r. nr 153 poz. 1503 z póżrriĘszr.mr
f,mi.rn.rni), C1) (io kfórych W1'konarvca zastrzegł otaz wykaza'|' że nie mogźł b-v(] u(]ostępnianc innvm osotlom z
t1'jątkiem Xornisji |tzerargowej muszą być opatlzor]e k1auzu1ą:

..Nie udostępniać innym ulykonawcom"
za3trzeżone infotmacje stanowią tajemnicę Przedsiębiorstwa - w rozumieniu Art. 11, ust. 4 Ustawy o
zwąlczaniu nieuczciwej konkufencji'''

Za1ccą sję abJ- te dokumenty umicsfczone bvlY $. nieplzeźi-oczyste.j kopelcie, trwale spięte'

I4.Isl zgo<I|,,ię z art.]] ust.4 uś;rjl\Ą] z 'lnj.r l6 krrieI.nia l99'l r U f\t,'a]cf.!niu nieuczc]ivej konkurencji (Dz.U' z
2003 r' NI 153, poz. 1503, zc zm.) przez tajemnicc p.zedsiębiorstwa rozumic się rrieujarvnione do wiac1omości
publicznej jnfolmacię l]ęchniczne, technologiczne. organizirc1jne plzedsiębiorsllva lub inne ln|o.macje posiadające
w-a.tośc gospoclarczEr' co do którvch przedsiębiorca podjął niczbqdne cizialania r,v ce1u Zachot..u a ich poulnoŚci'

UWAGA! Zgodnie z aIt B ust 3 ust.luv PZP Wykorrau'cll zobo'"l'iązany jest \ł,'vka'zać. iż, 7'|astrzcż('11ę informacje
staj1o$.ia tajemnicę p.Zedsiębiofstu.a . azna.za to' że wfaz Z oferta wy.kona\,\.ca będzie rnusia] uprawdopodobrrrc, żt:
utąniane dokumen|y zawieraji1 ini]rmacje posiadające \\,altośc gospodarcf.l, co do kt.]rYch podjąl niezbędne
dzia]aniźr .\,v cc]u zacho$'ania ich poufurości.

W prz-vpzrdku niespeh1ienia pol!.Yższcgo o}ro\łjązku. zź\stTzeż'oĄe dokumenty aastańą ?rze'f Zrrmalł'iaji1cego
oCtajnronr-. ocnm W',kolanr.' los dnt. lo. n tbt mo\\.n\'.

14' 16/ Wykonarvca nie może zastIfĆc inibrmacji' o których molva u,' a].t'86 ust.f} usta\łf/ f)Iawo Zamo\\,icn
Pub1icznych

74'17 l Na ofertę sklada się :

1) ]..ormuli]Iz o|eltorł'v irr'e<1lug załączonego clruku) /zllłącznik nr 1' l ,

2) oświadcfenie okreśione rv pkt. 9'1 niniejsfe-j S]wZ, o braku podsta$' do Wyk1uczen1.] z pos]cpo\\'.lnia ')
z:rmórł.lęrrię publi<:zne na podstalł'ie art' 2.ł, ust.l, pkt' 12 23 o|:af atL.24, ust. 5 pkt. 1 ustarw z' dnia.'29
stycznia 2oo4 loku prawo zamówie1i publiczn1'ch oraz spełnienia rłarunkórl, uc-lziału f za|ac-zn|k nt 2 inr 3f

3) w przypadku po.lpisania ofel.y oraz posrviadczerria za fgodnoŚć z oryginałem kopii dokumęntó$ prfez osÓbr
nie\,tJ'mie njoną \, dokumenĆie re-jestr.rc}jnym (er,viderrtwinym) Wykor1arr'cy, rra1eĄ <1o olerty dołąc4; si')so\\'nf
pełnomocnictwo v' olJginale lulr kopii poślł'iadczoncj notarialnie /zalacznik Wykonan'c1'/,

4} Zobortiazanie podmiotu na któfego zasoby po\ł'ołuje sie Wykonar,,'ca ijeś]i dotycz.v) lzaJ4cznik nf 5l

?tś, 
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I5} MIE SCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

15.1/ olbrty należy składać \,\.siec]zibie Zamarviającego, v"'pokoju ,,księgo\ł'oŚć"'

l5.2/ Ter.mjn skladania ofert rrpłyva dnia 29.11.2017r. o Eodz' looo

15.3/ W prz,vpadku ziożenja d.ert]i po teIminie ZamawiĄący niezlvtocfnie z\\'Taca ol.ertę.

16) oTWARCIE I OCENA OFERT

16.1/ Otrł.alcie ofc.t nasta'pi 1ł'dniu 29'11'2o17r" o godz. lo15 \ł'siedzibie Zam.rwi.tjąĆęg() w Miejskiej lirYtej
Pl}\valni .Kąpry'' u. Pluszko\ł'jc, u1' Andrzeja 3 w pokoju .,ksi9go\Ą'ość'''

16.2/ Otlvalcic ofen jest jawnc. .

1ó.3/ l]czpoŚrednitl przed otwarciem orcrt Zamawi.\jący podaje k!\'otę, jaki1 zamierza ptzeznat'z*,ć
sfinansowanie zamo$iienia.

|6.4| PodcfĄs ot\ł'arcia kopert z ofcrtami Z"amarr.iąiąc}. oglosi naz{'a i adfesy wYkonawcó\Ąl olaz ceny o1.elto\n'e'
Podane uoslal]a lakże lrastępujace dane z oł-er1: termin realizacji zamólvienia. okres gr'.'arancji..jeżeii ich podanje M.

o|ercię bvło rlYmal]ane'

16.5/ Niezwklcznie po otwarciu o|elt z.rma\Ą'jaj.1cJ- zamięścj na stlonie intelnetowej inlormacje dotyczące:
l) k\ł.otY. jatą zamięrza pfzeznaczv lla stlnansolv.uie zamówienia;
2) lirm oraz a<1resó\v WykonalvcÓu/, k|óf.Z' zl<,.Ż.vli ofe.ty w 1'eIminie;
3) ceny, tefminu r.ł!-konania zamówicnia' oklesu gr."'alancji i rvarunkó\ł' płatnoŚci zawartych w ofertach'

!6.6l Da]sze prace komisji odbędą się bez udzia1u Wvkonar'vcólv'

L6.7/ JeŻeli Wykolrawca nie z1ożv|, oświadczerria, o którwn mo\,va \ł-pkt 9' 1/ niniejszej SIWZ, oś\ł'iadczeń lub
{lokumentów potr,vierdząących okoliczności' o których mo\\,a \Ą' alt. 25 r-rst' 1 ustawy PZP, lub innych
dokllmentólv niezbędnych do przeprorvadzenia postqpot'aniŁr, oś\,\'iadczenia lub dtlkumentv są niekompletnę,
zi1\Ąifrajq blę.]y lub bur1zą rvskazane pr?'ez ,/'amavłIającego \łąlpli\Ą,'ości. zamawiąja'c'v \^,ęzwię do ir:-h ń<:żenya,
uzupełnienia lub popran'ienia ]ub do udzielerria \ł'}.aśnień rv terminic przez siebic $'skazaiymj chJ.ba żc m]mo
Lch zlażeĄ1a, uzupełnienia lub pop.awienia lub udzielenia $YjaŚnień ol.elta tJkona\ł.cy podiegałab1 odlzuceniu
albo konjeczne br-}oby unieważnienie postepowania.

L6.al Jężę11trrykonar,vca 
'..ie 

zloż'vł r'.'ymagan.ych pelnomocnictlĄl al|><l z\oż'v| waclli..ve pełr-romocnict]!va, fam.rwiający
l\.Z\Ąva Clo ich złożenia \Ą. telmjnic przez sieble wskazanym, chYba żc mimo tch zloż"e.lia ofelta wJ.konawcv podiega
odlzuceniu a1l>o konieczne b},łoby unieważnięnie postepoq.aitia'

16.9/ w toku dokon}.walia badania 1 oCel'ij' ofefi Zama!Ą,lajac! moŻe żąd,ać ndzle\enia plzez wykona\\,'cow
\łl,jaśnień <1otyr:zącYrlh treści złożon].ch ptzez nj.ch o|er|.,

16.,0l Zalr\awiający popfa\ł'i \,v ol.ercie:
a/ ocz!'wiste omyłki pisarskie,
b/ oczpviste omy]ki rachunkolve, z u\łzglQdnienień konsek1vencji raĆhunkowy.h dokonanych poprarł,'ek,
c/ inne omYlki Poiegai.l.ce n.] nieą]odnoŚcj oferty 2e specf-fik.ro.ią istotn-vch rvarunkóu' zamówięnj.,i, niepo\,vodujace
istotl]]rch zmian w treś.i ol.ertv,
- njezrvklcznie zarviadamiająr: o LYm W}'konau'cę, któfego o|efla fosLali:t popfawioni].

16.1 1/ Zama\ł'iająĆ]i odlzuca ofe.tę. jcźe]i:
a/ jcsl, njęzgodna z usta1\,ą;
b/ jej t|eść nie odpowiada treŚci specylikacji istotn]rch u/aiunków zamÓ''\'ienia, z zastrzeżeiiem pkt' 16.8c;

p!:.I .2C 17
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cl ję] złożęniś stanowi cz!,'n r-}ieuczci\\'ej konkulencji w rozumięniu p.zepisjó$'o z\ł.a]czaniu nieuczciwej
konkurencji;
d'l za'ł'||era fdżąco niska ccnę lub koszt w stosunku do pIzedmiotlr z.uTó\\'i.nla;
ęl zos|,a1a Lłożona pfzęz W],konalvcę lwklur:zonego z ut1zialu W' pos1]ępo1v!.tniu o udzielenie famórvienia iub nie
zapf oszonego do skłćid.rnia olert ;

f/ zawiera błecly q' obliczeniu ceo}' lub koŚztu;
g/ wykona$'ca !v termjnie 3 dni od dnja dolęczenia za\ł.iadomicni.r nię zgodzjł się nźl poplź1lvienie omyłkj o ktÓ.ej
mowa w pkt. 16.10 c:
h/ u,ykonarvca nie wvraził zgorly na pfze{ilużenie terminu fwiąZa'ria ofe.tą
i/ wadium nie zosta|o rł'njcsione ]ub zostało rvniesione w sposób nie pr.awiclłorły, jeżcli zamaił.iający żądał
\1,'niesienia wądium
j/ oferta \ł,.fiantowel nie spe}nia minimalnych \,!'1'mag.rli ok.eś1onych przęz zam.t{'iźrjącego
k/ jej prą!ęcie naluszaioby bezpieczeńst1vo publiczne lub istotn}'inteles befpieczeńŚt{'a państwa, a tego
bezpieczęńril'wa lub intefęlju nie można zagwa.an]-owaĆ \1| inny sposól].
l/ jest nierł'ażna na poclsta{ie odrębnyclr p'zepisó$'.

171 OPIS SPOSOBU OBLICZANTA CENY OFERT

17.1/ wykon.i$'.źr i e:it Zobowi!trz.ln], do u,1pełnienia,|olmu1alz.l ofertolvego" określetrirr rł.nim cenv łJrutto z.I
\łTkonanie zamówienia.

17.2/ Cena oferty jest cena ryczałtową.

17.3l Jeź'eli złożono ofefte, której \!-y-bór prolvadziłby clo powstania u faBawiĄącego oborł'iązkrr podatkowego
fgodnie z pruepisami o podatku od |owalów i usług, zamalviający rł'' celu oceny takie-j o|erlv dolicza do pIzedstirwionej
$ nicj cenY podatek od to\ł.aIów i usług, którT miałby obo\ł'iazek Iozlicą,c zgodnie z t]rmi przepisami. W1'.kolrawca.
składając ofeftę, inlolmuje zamawiĄacego' cZ]_ rł-1bóI ofelt} bedzie prowadfić do po$'stąnia u zallra\\1Ł.tJąccgL)
otrwiązku podatkowego, \Ą'ski*ując nźrfwę (rodzźrj) totJźrru 1ub usługi, którYch dostar'r,'a lub śrvi"r<1czr:nic bęc]zic:
plowadzić do jego powstania, oraz rvskirzujqc ich t.artość bez kwot]' podatku'

E$'entualne urł'agi naleĄ zgłoslc Zama$.iającemu zgodnie z pkt. Io 1lwz.

|? '4l Cęna oie t towa mus j być podźrn a w fłotvch polskich , cylrowo i siolr'n je (rt' z;lokrąg]cniu r]o cjq'óch miej sc po
przecinku). Jeżeli cena 1Yczałtorva podana liczbą nie odporviada cenie ryczałto$'ej poclanej słorvt-rie, \r4aściwa jest
cena lyczałtolvźl podanźt słoq.r]ie'

18) oPIs KRYTERJÓW oR'Az sPosÓB ocENY oFEĘt

18.1/ Olerty oceniane bqda w 2 etapach.

w I etapie dokonana będzie r:cenir ofert wg' kryterió$' określonvch' poniźej

W 11 etapie famalł'ia'japy zbada, czy wvkonawca, któIego ofed:a fos1'ala ocenio1a jako r1ajkotzyslniejsza' nie
podlega w1'kluczcniu oraz spelnia u,'alunki udzialu \x.f postepo$'aniu.

18.2/ W niniejsz'ym postępolvanjB przv- \;rvborze n ajkorzYstnie.jszej o1.elty Zamawiając1 będzje kielolvał się
niżej podanyrn kryterium i jego wagą:

Mtej$ka Xry-ar pb.li:al1jia ..XAp.&Yi'
tll' Aidfzłja 3
o5'8o& pfrrŚzkóu.

cena
termin platności

zarnąu,iający przyjmuje 17o = 1 punkt

1ł'aga kryt'erium 6oolo

- B.aga kryterium 4OYo

tżl.2ź,ź9 32 źó' ,:}x.. :;2 ?5s 52 57
r'&'!',}'!y*,eińiaksp|y. pl

r'inei!] ksi€głr.'lrs. l:''ży..ż! i}.|*iek,,pz,.',1

plf. t.2sl7
Silun,r l: z 2J



łl'łjsk;. xł}ta pĘ.'al'];'} ..X&p'łY',
!r:' Al'*fućj* 3
*S'8*8 Pt*su kilv

ofefowany termilt płatności wlmoszący 14 dni
oferowany termin płatności wynoszący 21 dni

t,ź.1. 2ż 7s9 3f 3&' ,ax.. f2 ?$g s2 ź7
t"lir$r. P:j'wetniaklt t)tY P!

e-&!ii; }6ie'ł$w$$.:{ :?1,.u,.|i?xi.ł,r&pr.p|

kiyterium ceną
Sposób oceny ofert w krvterium cena blutto zamóWienia. o|eltom zosianą prz'yfĄane punkty za kryterium
plopolcJonalnie, \ł'g wzoru:

PC=CN/CRx6opkt.

PC liczba punktów badanej oferty d1a kryterium ceny b.utto zamó\Ą.ienia
cN najniższa ofelo\n'ana cena blutto zamówienia
cR _ cena blutto zamów.ienia oferty rozpatrywanej

termin Dlatnoścl:
Sposób oceny ofeft \^'k{'telium terrnin płatnoŚci Zostanie dokonana \ĄI nastepujący sposób :

wykonawca może zadeklarować tylko poniższe telminy płatności

O pkt
40 pkt

Ob1iczeniur dokonl'lv.ine będą z dokłćidnością do dwóch miejsc po przecirrkrr.

18.3| Za najkor,z'y slnie-jsz:t zosla]ię uznana ()|erta o nĄnyższej liczbie punktów'

18.4/ .Jeże\i rt' post'ępowaniu o udzielęnie zamówienia nie można !v\'blac ofe.l.\, najkorzys1,niejszej 2 uw.]gi na 1-o, że
rlrr.ie lub w,ięcej o1er-t przedstaqia talki sam bi]ans cenY ]rib kosztu i jnnych kfvtefió\Ą,' ocenY ofelt, Zamalviajacv
spoŚIód t!ch ofeIt {Jbiefze ofertę z najĄiższa ceną lub nĄniższYm kosztem. a jężęIi zosta]Y zlożone of.e.ty o tai<iej
sane'] cenie lub koszcie' zam:rr,viaji:icy rr'zł.tva \\Ykonart'córr'., ktrir4 ztoź:y-|l tę c*.ert-r', do złożenia \Ą' telmL1lc
okleŚ1ot1\,-}Tl przez zamar','iającego ol.ert dodatkou,f,-ch.
.'eżeli 1]ę oferl'y.ó\Ąnięż mają taką samą cęnę, poslępo\\.anie zostalię uniervaźnio1]e nll podstawię aft. 93 us1.' 1 pk|
5

18.s/ Wykonai\,'cy sk}adając ofeIty dodatkowe, nie mogą zaol.eTow.tć cen lub kosztow r,rryższ],'ch niż zaofelole.ane w
zlożonvch o|eftach.

19l UNIEWAżMENIP PosTEPowANIA

79.1| Zańa\niająęY unieqia-:źnia postępo$'ź]nie o u<]zi..lenie zamówier-ria, jeżeli:

1| nte złożono żaclne-j cl|ert.r' niepod}egającej odrfrrceniu,

2) cena najkorzystniejszej oier.r]j lub oferta z llrajniższa ceną plzegryźsua krl,rotę, którą Zamawiąjąc] zamierza
pfzęznaczyć na sll1]ansow.rnie zamólviel]ia chyba że ZarTlawiajacy może zrł'ięks?yć tę k$/o1.e clo cęnY
naJkorzystnici szej ol'ertv.

3) r,v pr-za_parclkach, o ktÓrych mo!\'a w.],rt. 91 ust. 5, zostaly ?'łoż'one o|ęrty clodzrtkowe o t.rkje-j samej cen]e;

4) \Ą'-vstąpjla istotna fmiana okoliczności powodu'jąca, żc prowa.lzcnie postqpolvania lub lvJkonanie
zainó$,ienia nie 1eż}' w i11tercsie publiczn!'m' czego nie można było wcześl-}iej przew,idzteć;

5) postęporvar-rie obalczone jest niemożliwa do usunięcia u'adą uniemożli\{,'iajągą zalvarcie niepod1egającej
LniFu -żnjrl1lL] um''\\ }' \^ \P|.a."\ |e,/''mo\\'IFrił pul'li. zneg.'

19'2l W przypaclku, o ktÓĄim mowa w pkt' i9,1' ppkt .2. jeże1i z|o:zono ofeltę, której lrTbór plowądzi|by do
powstania u zama\'Viającego obor,r,'iązku podatkol'l€go zgo.lnie z plfepisami o po(latku od torvarór,r'i uslug, do ceny
najko.zystniciszcj ofcft'y- 1ub o|crty z najnizszE| ceną dolicza się podatek od to\\,.arów i ustug' l.tóry zamat'iający
mi.LlbY oborł.iązek rozlic.Lyć zgodnie z lYmr prfcp1sain1..
Nolve]ifacja ustaw]' Pla\ł'o zamó\ł'ień publicznych ma na celu zagwaiantolł'anie lównego tfaktowania
lrrykonalvców. zapewnielrie ucfci$'cj konkulencji oraz ochlonv zama\ł.iajaccgo przed zaciąganjem zobowiazań
pienjężnych pon.rd plano\ł'.]ne potrzet]y.
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19.3/ o unie\,vażnieniu poslęporvi.nia o udzię]enię zanówienia Z.]lma$iając,' zilwii]di]mja ló!vn()cz!'śnlc
\^,sz]:s]:klch rłykrlnarvcóv'. któt zy:

a) ubiegali się o udzielenie zamciuienia w }rlzjlpźtclku uniewa-:Źnienia pos1]ęl]owania plzed upłyn'em te1minu
składania oleft,

b} zło^.li ol.cl.tv \rr plfYpaclku un1cważnicDia postcpolvania po rrpł\-uiie teln nu skłąclallia oicrt 'podaJ.{c
uzasadnic'nic fakt!'crnc i prawne.

19.4/ w przYpadku unjeq'aźl1ienia poslępowania o u.izicleniĆ zamó\,vicnia Zam.lwiaiącv na rvniosck \,'.vkonart.cY,
klóry ubiegal sic o udzielenie zamówier]ia, za\ł.iadomi o \\rszczęciu kotejnego postcpolvania, lrtóre dot] Ćzj. icgo
s.rmego pffe{lmiotu zamó1Ą'ienia ]ub obejmuje ten s.lm pffedmiot zamU\\'rcnLcL.

20| INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY zosTAĆ DoPEŁNtoNE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1/ Niezlvłocznie po \ł.,vborze rrajkorfystniejszej o|elt], Zarnawiąjący jednocześnic zawiaclamia lwkona\,\ co\'\,
k1,órz\} złÓ.4I| o|ert]ł , |).

1) r,r'yborze na'jko'r!,s11]iej szej ofer.]:Y, podła() nazwę a]b{] imię i nazrvisko, siedzibę tllbo mięjsce z]miesfkania j

aciles. jeżc1j jest miejs()em Brykonvu:.tnia działalności twkonirrł'cv' ]<torego ol.ertę u/lblano, otL|z |1.\z\'y\ allx} jmj()na
i nazrviska' siedzibY a1bo miejsca zamieszkania i adrcs!, jeżeli są miejscaroi ..,"vkonylvania dzralirlntlści
v''ykona\Ą(ów, któr?"y ?-łoż,y1l ot-ęIty . .r fakże punktacje plfyznana ofe.tom rv każdYm kĘ.tęriun ocenv ot.ert 1łaczni].
punktację]
2) wykonawca.h, którf-lr f o$l ali \ł-vkluczęni ;

3) rv.]'konawcach, klórvch 01.ftv zostaly odrzucone. porvoclach odlzuccnia of.ertv;
4) unrervaźnieniu postępowania podając uzasadnięrrie {akt1.czt-re i pralvIlc;

2o'2| Zamawyaj..1.v u(los1ępni in|ormację o klorvch 6911,i1 11' pkt 20' 1 ppkt 1 j ppkt 4 nź1 s1,Ionie inlelnrtr'lvrj.

2a.3/ pfted ,'.>d,pć.sa'.i€m '.''.o'.,gl, 
., jpóź,aiej w dnia pÓdfr'$.'nia 

''''ro{9g 
w9'.o'tlar.'e., zabawźq'z.|,1,!ł będ.6ie

dł' ś',"ż.e.,stt1.uienźą' . akeż'ł,,ri'ą złź,ft.'1'łi.,:iące,''u ubezpieezenźa ad adpauied'żźż'lności eg{'i'ft€j ,'o żcLk,.esie
proujadzanej dziątąłnośd związe.nej z !}fzed',','ł4'te,ń z.',f.ówźeftź.. 

'1€ 
s1!'11ę g|!'4r6i!cg]i'!4 o'cłeś{on4 ]9r"ses

fa.rrLr.wi riarce!,o,

ze.nq'aiąiąeg wg,'|{żg<,, .4bs I}rzez cc'g Ó&'"es abauiąaą',Lia umawu u}gbłd,','g Wgkaftśż.uę.ł posi&d&f
dakume,.t patr,tef,d'z.,'j4cu, źe wgka.Ł.źr,cśż jęst &bez,,ieczÓ,Lg oó adpouźedzźą'|!?ości cgi''.Ji'ńej {' z.lkr.'s'e
,'"aw&.t1ą9,,ei .tzid'1elft,ści z,,.qzą,.ej ż' ,'łfed'ftiiatem za'ft.óN,źeł.iel O mź..ź,ł.a|?.ej su,fi'ie gwą?.ź.,xe!łlneś
2oo oae'aa zł. orąż pałtsę ubezpźeczenia' g, Ż.,kresie nąsćgpstltJ agpa'dkóu {Nw. wgkÓnd'Ł'ct' ż'łaź!ł
z.,.flaąwi.ź'iąeełftr, ośd,{cdczerrie, że zabawiązuję s'f do 3@eńo'r,€nieł ciqglośei r-łbezpiee,eftio. u} z&kyes.e jw"
ń6 cc'y ok,.es re('.liz,.żcJ,t' ś,rzednłat.. zł,t,Lówźe.żid'

20.4| Je,zeli \\.ykonarr,ca. klófego ofefl..1 fosLala w}'blana, ud-]y]a sje od fawalcla rimorr'Y $'sp.a$:ie zamouienla
putllicznego.firmzrrviirjąc-vmoże&\braćo1i]rtqnaj]<orz\,st11it'jsfź1spośródpozost!rłycho1.crt,bezptzL'prc::'ł'til<1z.,:ltlirl
1Ćh pono\Ą:ne8o baciania i ocenJ', ch-vba, że zachodzą przesłanki uniĆl\'ażnienia postępowalia) o k]-ól)ch mo$'a w
art. 93 ust' ] !] staB'J pra\\Q zamowień publjczi}vch.

21' z^BE,ZplrłzDNlE NAlpzYTpGo WYKoNANIA UMowY

Z.rmawiaj.1c.y nię \ł']'.maga $.płat}' zabefpieczęniil nalełtego wykonanli] umo\'V\' '

?ś i *:..k a K ::.? r:a plvw,,|!'i.1 .,x?"?|'Y''
1ż|. A,t}r,ł.,j3?. e
*5.8 &.{}',|.'}'z,kć}?:

ż',:|' f2 ?39 źf 1*, ,.x.: ,),:ł ?3, ź* 37
,łe.,; rÓ.lt i.l, tttak&p..t .*1

.:: .,1,t,).|: ,,.i.:,i,:'"|},|.ź?'t ,!. 

1.,?..},'.:.'1|,i.,Ł,}.,;,:y .?1

?t .1.2*t?
u+",ł,}a j9 
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22) UMOWA

22.1/ Zob<}\!1.\z.\nia wvkonawcv zwi.lz.1nę z umot/ą,
e) Zau.aIcie umo\rJ nastapi wed1ug rł'zoru Zama\Ą.ią1ącego.
b} Pruł']ęcie ninie,jsf].ch posLanowień umo\ł,-y stanowi je(len z islo1.nych rł.arunków plf!,.jecia ofellY.

22.2t \Jrno.rrę Wykona*'ca podpiszc rv tc.minic niĆ krótszym niż 5 dni o.1 .lnia Przeslania zawiadomicnia o
r-wborze naj korz-vstllieJ szej oferty,

22.3/ Jeże1i !v postepowaniu zostanie złożona tylko jedila o|crta lub upł]'nie tclmin do i\'niesienia od1volan1a na
czyr-rr-rości zamar,ilt.ją.ego $'Ymicnione ** pkt.23'4l slwz lub !v nastepsl\,vie jego \ł.niesienja lzba oglosiła qv.ok lub
postepowanic kończące postepolvanic oclwoła$:cz. termin podpisania umo!\ry moźe bYc krótszy.

22.4/ Warunki fmiany umo\Ą'J.'
1} Zalnawiajac],'' poza możli$'oŚci.1 zmian1. nrrriejsze; umo\\J' \\ pr4 padkach okfeślonvch \,v a]-t. 1"ł4 usl' 1 pkt. 1'6)
us1-aw'y z dnii] 29 sLycfnia 200,łI. i,ra\,'o zamó*leń publiozn}'ch (tj' D2' U. z 2ol7t., poz". L579 z poźnlĆj:..f}1ni

zmianami], \zgocllie z u:ctntnkąl'tti okreśIongni lu postnnoaieiicl(:h przepisLL art' 114 tej ust.LLu!)) _ przewidlr]e
r'on.nież możlivość dokony''vania zmian post'ano\łień umo\,vy także !v slosunku do 1..eści ofe.1y, na podstawie
której ciokrlnarro $}b(Jru wvkonalĄlcY o..1f l\j przvpadku $'lstźłpienia okolicznoścj. któIvch nie moźna bvłC)

przerr.iciziec W cl,rwili za\\.a'rcia umo\11'', a \ł. szĆzególności:
. z po\r.odu uzasadnion'vch fmian \ń'Z.tklesie sposobu $a]<onanjzl przc<imiotu f.imówiellja proponowan].ch pIzez
Zama\ł'iającego lub wykona\ł.cc' jeżeli tc zmiany są koląystnc d]a Zama\ł1aJĄcego'

z polvorlu $rystąpięnia crkolicznoŚci niezaleźn1rch fi1 wYkon.r\ł,cl- prfy fachowaniu przez niego należy1-ej
slafanności, skutkuiacl.ch niemożnością dotrz],.ma]1ia terminu fea]ifac.ii plzedmiotu zamówienia,

z por,rtxiu w\'s1'ąpienia doda1ko\Ą..Ych, a niemoźlilryc1r do przewidfęnja plzed Zawalcięm umo\ł,}' pffęz
doświadczoncgo WYkonawcc l-lsłu8.
- !\']is l .lp1el]i|] okolicznoŚci nie z.rwinionyt.h pfzez ijlrony, któIych nie można b],1o $(zęśniej przewidziec.
. .'ł' prz-ypa<1krr zmian1,' kluczrl''vego pelsonelu Wyktlrrau'cy pod lvźrrunkiem zaakce pto&'lrnia plzef zam.l\!iajaccgo i
$''l.łąĆfnie wted!', g.l!' kwaiil.ikacje i Clos\^iadczenlc rr'skaż':rry, }r .'snb będa takie same iub \łYźsZe od kwa1ii.ikacji i
dośq''irrdr:zenja lwmźil].ll1cl]C} postanowienifłmi SIWZ,'
. rr'rstapienia obiel<tY$'.nvch zmian ocenian}.ch .jŹLko kor7v_stne dla Zama !v1.1li.|C cgo '

2| Zmitrny postanolł'ień zalv.]ltci unowy będą dokonanc fżi zgot]ą stlon, ur'.ł:lcznie \ł' |ormie piscmne8o źtnekslr do
!lmo\-w.

23) ŚRoDxI ocHRoNY PRAwI{q' PRzYsŁUcUJĄcE wYKoNAwcY

23.1/ Środki ochlonv pfa$rnej przv_sługr.ją wl.konawcv a takżc inncmu podmiotolł.i,.jrżcli ma lub miał intercs !v
uf-}sk.lnju danego famóWienia olaz poniós] 1ub możę ponieśc szkode w !\'f/niku naruszenia plzef Zamźł\ł.iA.ją.ego
przcplso\,\: ustaw],.

23,2/ Środki ochlony }]r.l\ł.nej q.obcc ogłoszenia o zamÓ!\'ieniu ol.tz sPec!-1ik.i(.jj istotn.vch \Ą'aJunków zŹlmÓW1cnla
przysiuglja lólvnież olganizacjom lvpisanym na listę organizacji uprarł.niory*ch do \ł'noŚZenia ś.odkÓW och.onv

1]l!l1vnej j prolvadzoną przez P.ezcsa U.zędu.

23.3/ O<1rł'ołarrie prz"v.sluguje rr'5.łącznie od niefgodnej z przepisami ustawv czvnn()ści Zamirrł'ia.jącego podJę1'e-J !\,

postępow.lliu o ..ii'iet"'1i" z.rn'1ou,.ieni.1 lub zaniechania cz,vnności, do któfej Zam.ru,'izrjzlc!. jest zobu\,Ą' i.lz.]n\. na
pocistawic ustal\--!.

23.4/ od\ł'oł.rl1ie plzvsługl-t1c \łylącznic \ł.obec czyllnoŚci:
1} okfeś1ęnia $'.rlurrkcirł' uclziału 11' postęprllvaniq;
2} lv.l]<luczclria odrł'ołu.jącego z postQpot'aria o udziclcnic zamólvicnja;
3) odrz i, .r'ra uf.r,. o,l\\,rluir.ego.
4) opjsu plzedmiotu zamó\Ą'icni.I
5) \ryboru naikorzystniejszej olerty.
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23.5/ od,'r.olade po\\.inno \,\'skaf].rvać cą,.nność lub za]-riechanie czynności Zarna\ł,ia]aĆego. którcj zal zura sre
niefgodnoŚć z przepisami ustar,r,v. zar,vięrac zu'ięzle przedsta\łiĆnie zalfuto\Ą', okręślar. ząrlanie olaz lvskaf,.yrrJać
okolicznoŚci fa]<tyczne i plarvnc uzasa(lniają!c wnicsienie odt.ołania'

23.6/ ot]ń'danjc wl1osi się do P.efes?'t lzby lr' iblmie pisemne-j 1ub rł'. postirci elektrolicznęj podpis.]nc
bezpieczn.y.m poc1pisem e1ektroniczn]rm lr'er.v.iikorvalym p.fó.pomoc]: \łaźnego ku'a1i|iko\ł'anego ĆĆ.tlfikatu lub
róq,no\'aźnego Śrorlka, spelrriirjącego \ł!mag.lnia di.1tego ro.]zaju podpisu'

23.7/ Odrt,ołując1,"pffesyla kopię od\\,'ołania Zan-rawiąjacemu prze<l upl1lvem 1'efminu do u,r,riesienia od\'vol.rnia \,\'

taki sposób, ab1' mógł on zapoznać sjc z jego t!.cścią prfed upłr.rvem tego telminll' f)omD icm!\Ia s1e, lż
zz.tmerrł.iajqcy rr.ógI zapoz^ać się Z l.eści{1 od$'{]lanii] przec1 upły'rvem tefminu do.]ego \łniesięnia, jeżeli llrzesłanje
]ego kopii nasrąpilo przec1 upl1rvem terminll doje8o \ł.niesicnia przy uĄciu środkór'v ]<omunikacji elekLr olrrczrre1.

23.8/ W1'konaw.ca może w 1ermil]ie pIzc{'idzianY.n clo rvriesienia od\Uołania poinIbrmować Zam:rrvirr jącego o
ni{]zgodnej z przepisami usta\ł'Y cz],.nności podętej pIzez niego lub zaniechaniu czYnności, c1o którcj Jest on
zobowiązanv na poclstźr\ł'ie ust.l\łJ'', n.r które rrie prz'vsłu{]uje od$'.)lurnlc.

23.9/ W prz1,,par1ku uunania ZasadnoŚci pTzekaz.anęi in|ormarji ZarTLa\1iaJac] ]]o\Ą'|lrf'] l Z'\nn')sl' .rlłx) clokonu';e
cz]'.nności zanicchat']c.j' inlbrmując o tym 1n}.kona\ł'có1v lł sposób przcri''idziany 1v Llstawie (lla tej cf}'.nności' Na
czynnoŚci te, nie p.zyŚługu.iĆ odrvołanie.

23.1o/ oclrvołanie $'.nosi się \ł' tcrmlnic 5 dnl od dnra prfcslajlia inlbrmacji o czYnności Zama\t'iajaccgo
\l||||{'\\ia.FJ pod.rarrł i-ts'' \^ri-\ en .'

23.11l Odr,vołarric rvobec tr.eŚci ogloszenia, a także u'obęc postano$'ień specylika.'ji istotl'}ych \l:alur-rków
zamóv'ien ja q'nosi się \ł' terminiij 5 <lnj od c]nizr zamiesz.ze|1il7 ogłoszenili \1, Biulet-\llie Z.1mćr\ł'jeń Publicznyr:h 1utl
\l\e..' tik2{'l. isto'nr'' h ri'.łunk',\\' Ząn'4\\'il'r|.'

23.12/ odv".ołarrie $Iobcc cz\-iności innYch niż okIeślonc 1ł' pkt' 23.lo i 23' i 1 q'nosi sic iv tcfminie 5 dni od dnia,
\!'którym płrr,vzieto 1ub p.z'y z.rchowaniu nźtleż!,te.j sl,afanności możnll b!ło po\ł'Ziąć rł.ia<1omtlśrj o okrr1iczrrościar:h
\lan',\ i ' \' 

tr pu,ls "rr' -, g,' r,n -sl*ni:,.

23.13/ w prz"rpaclku \,vniesiĆnia odwolarlia lt,obec tlcŚci ogłoszcnia o z.rmówicniu iub post.rno\Ą'ień specyIik.lcjj
istot11ych $:alui}kó\,r' zarnówienia Zamarviający może plzedłużyc te.min skladania o|ęr1 lub te1.min skiadania

23,14| w p.7'vp.ldku $'nję$icnia odrvoł.]nia po up}yu'jc telminu składania otćrt bieg tŁ'.n.rinu 
^liązanja 

o|crtŹ]
ulega zi]\{.icszeniu do czasu ogł()szcnia pfzęz lzbę oT?,ę<:?"eni'a'

23.7sl zalna\Ń,jeLjac!. plzes]rla niezwłocznie' nie późr-riej niż \r' termin1e 2 dni od rlnia ot.z\''mar.ria, kopię odn,olania
innYlTr $'Ykon.tw&}m uczestnicf.lcvm \1 postępol,v.ll1iu o udzielcnie fam.xvienia, źr jeżeii od\.vołar-rię {1otvczv t.es.i
ogioszenia o zamówiel'u 1ub postanorvicli spcc]'llkac.jj istotnvch wafunkó\!' zamówienia. zańicszcz.l ją Io\\ lllc7 lla
stronje in1]erne1!węj, na klóIe.j jesl Za]lięszczonc ogłoszenie o zllmclr'"'ięniu 1ub jes1 udoslętr'-liana spe.y|ikacjlr,
\ł'łvając wvkonawcó1v do prz\''stąpicnia do postepo$'ania od$'ołalvcfc€o.

23.16/ Wy'kclr-rr-rrr.c.t moźe Zgiosić pr;rysti1picnie do p.Jstępowani.i odu'ołalvcze go rv tefminic 3 <1l o<1 clrriit
ot'rz-1''mania kopii ochtolania' rvskazuiąc stlonE, do któIcj plzystępuje, i jnteles \{ uzvskaniu fozslIz]\ 3 nrc crs na
kofzyś.] st.on}., clo k1órej przystepuje. Zg1oszenie przvst::lienia doręcza się Plezeson,i lzl.1, rt lbrmie pisemnej a1bo
clektronicznc'j opat1zonci bczpiecznvm podpisem c]ektronjcz.ym \i'.efy1lkov:anyn1 za pomoLa \\<VnL'śo
k\ł.Eli|iko\ł'anego cert}.fikatu, ajego kopię przesyła sie Zajnarl.lajalemu or5z lłrykonau:cy wl-}osząccinu odl'o]anie.

23.17/ Wykorrarr'cY. któIz'\,. przystąpili do postępowania odwołaq'czego, stają się uczestnik:uni 1osrcp..rr.anr.r
o<1r,volat.czego' ']eźęli mają rn].eles ul 1ym' ab},' odu'ołanie fostalo lozs|rz].gnię1e na ko.7,!ść j.'dnej ze slr{]n.

23.18/ Zamrru''iający 1ub odl,olu]ącv moze zgłosić opoz.vcję prft:ciw pfz}''sla.pieniu innego W.1'konarr,r '\ ll]r n(l/ni-j
niż do czasu ot\ł'.{cia lozpla\ĄĄ'.' Izb.r uu,'fl]lednia opoĄĆję, jężeli zgłirszerjący ol]oz).cję upl.l\ł'd opodol]l1| , żc
WJjkona\ł'ca nie ma intelesu w uz]'skaniu rozstr.z],.gniccia na koi.f].Ść stfon}' do klóIcj p.zystąpił; \\r Plz..]\\'n.vm
|:.}z1ę Izba odda]a opoz,vcję. Postano\\ienie o u\ł'zg1.:(1nięnjli a]bo odd.r]eniu opo/Ą_(\t lz1).\ może lrn(lać na
posicdzeiiu nieja\Ąłr}.m. Na postarroll,ienie o u\łŹglednicniu a}bo odda1eniu opozvcji nie pfz-]'sługuje skalga.
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23'19/ CfynnoŚci uczestnika postępo\\rania od\łro1a\,vczego nie mogą pozosta$:ać w sprze.zności z czynnoŚciami i
ośr.r'iaclczerriam j s|rrlny' c1o które.j plz-]"sląpił. 7, zasŁ.rzęzę].'ierfl zgłoszenia splfeciwu, o któl.j'm mo\\ji1 w pkt 23.20,
plfcf uczcstnik.|, który przystąpił do posteponrania po stlonie Z.rna\riąl.c.3o'

23.2o/ Oclrł.ołu jącv ()1.!z \^.Ykonawcil we2wany fgod]nic z pkt 23.l2 njĘ mo']Źł n.rstepnie kolz,yst.lc ze Ślodkó\\'
ochfonl' pl.r$'nej Nobec .Z}'nności Zamąu'iąjacego n,}kon.]n!.ch fgod:nie z !\,Ylokiem lzbY lub sądu albo na
p(rrlst!:twie pkt 23.19 ) 23.2A

23.2LI Zanattlajacv może u:nieść odpowiedŹ na od!v.]}a1]ie. o(ipo$,jedŹ 1]a odwrl1ar-rie r,vntlsi się rv fornrie pis<mne1
lub usl.r-rie .lo proLokolu.

23.22l w pfzypaclku urtzg1ędnienia p|zez Z^ma\'iia]ącego w całości zaizutó\.-. pffedsta$.ionycl'r $'odwolaniu Izba
może umorzvć postępo\{'anie na posjedfeniu niejawn!'m bęz obecności sl,.o11 oraz uczestników poslępo\.ania
oc11r'ołau'czeeo' którzv pfzystąpili Clo postępowania po st.onic Wykonarr'cy, pod n'arunkiem że w postępov.aniu
o.l\,vo|a\\lcz\'n] po stfonie Zama$'iajacego nie pfzystąpił !v telminie ż.tden Wykonawca' W takim pr4'paclku
Zamau.iaji1cl'rrrykonuje. pow1aiua ]rrb unjelvirżnia czynności w post(jpolvaniu o t]dfielenje zamówicnia zg{)(1^ię 7,

żadarlięm zawi].tYIn rt. oclrłołaniu.

f3.f3 | Jeże1i uczcstnik postępowaJia ochvola\,vczego, któł,' przystapił Clo postępowania po st'onic Zanra\ł.iającego'
nie lvnjes]e spfzeci$'L] r:o do urvzg]ę<lnienia rv cirlości zźl1zutó!\,. pIzedsta$.ionych \ł. odwołlrniu przez
Zama{'iającego, ]zba uma'rfa postępowanie. a ZamarviĄ4c'v *ykonuje, polvta.za lul] unieważnia cz"\,.nności w
posl('povaniu o u.lfie1enie zamÓ1Ą'1enia fgo.1nie f ż,a(|ani.fi fawalLVm !v o(lr\,oł.lniu.

23.23al w p1fvpźrdku u!.zg]ędn,cllul ptzez z'amał.i,ąa"egr l . ześci 7i1lzutórt',pIucdslawiol]Ych \Ą'odw.]łćiniu i
!\rycofan1a pozostałych zarzutó\!' plzez odwoiujacego, Izba może umoIz}.Ć postępolvanie 1-ra posiedze1-riu niejau'nym
bef obecności sllon ofaf uczeslników poslcpowi]nia odwołau'czego, którf-! pIzvsjlapili do posf ęp()\\,'ania po stronie
\ń,ykonaw.]v' po N.ll-unkicnt żc $: postępo\,vanju odu,o1a\ł.c4'.m po strl)rrrF z.]ma\\']aJ.1(cgo nlc prz\stąpił rv telminie
żaden urykor-rrrrvca a1llo .,l,yk<lnarvca. klófy p.zystl]pił po sl.onie zama$'iajacego nie $'nić)sł $pIzecilvu u:obe{]
uqlfg]ednjenia !]zęŚci z.llzut{ilv. W takim przvpa11ku z.1m.rwi.tjąc\'. \łyk()nuje' poq'tź]Iza 1ub unięlv.xżnia cź.ynnoŚo1 \\,

postgpoulaniu o ucizic]enie za1nó\l'1enja fgoclrle f żad3nrem fa\\aftJm w oclwołaniu !V zal<resie u$zg]ędnionych
z.llZutóu''

23.24l JężęIi ur:zeslr-rrk postępoń'ania odwołau.czego, kl'óry przysta il do postępo\\.ania po sIlonie ZamalĄ'iaj.1cego,
\łr.iicsie sp.zęci\v nobec urłzgledn1enia z.fzutów plzedsti1lvionl-ch rv odr,r'ołelniu w calości a]tjo $' częŚci, gdY
od$'olujacy ilie \\n'Ćofa pozostalych zarzlrtórł' od\,\'oŁal1ia' Izba Iozpoznaje odrr'olai-rie.

23.24a'I w pff-],''padku u\ł,zg1ędnier!źt pfzez zarnź\,'\iaJącego Zi]rzu1.ó\li \\: części, gd}'' po jego stlonie do postępowania
odwołaqtcft]go nię pr7,v_st.rl]i] \Ą'te.mjnie żzrc]cn rłr'kon:rwca, !r od\ł'duj.r(.!']1ie $-vco17]ł pozo$ta}!'ch zat tów ) I?'bL\
|'ozpoznaię od\,olanie 1ł' fakfesic pozostałych zaIzutÓ$'.

23.25/ Sprzccirv rr.nosi sie w for.mjc pisęrnne'j lub ustnic do protokołu.

23.26 l Koszt\ postępo\ł'ania odwolalvczcgo:
1} !v oko|icznościach, o których molr'a rł'pkt 23'22 i 23.23a zl-rosi sie rrzajrmnie;
2} rv oko]icznościzlch 

' 
o ktońch mo\\:a w pkt 23.23:

a) pollosi Zama\l'iający. jeżel1 ulvfględ1-rił w calosci zalzuty p.zedstawione \v o.iu'o|aniu po ot\\talciu rozpra\,\lr,
b} znosi się r,r'zaięmnię, jeżeli Zamawiłjar:'v u\ł,zględnjł cal{]Ści lub w częŚ.i zaf'.uly prfedsla\ł'ione !v odwołanilt
pf fed ot.,\'arrocm aozprall1 ;

3} \v okolicznościacl]' o ktor}''ch 
'']n.". 

1t' pkt 23.24 ponosi:
a) odn'ołuj.1('. leżeli odrvoianie zostalo odda]onc prz.ez lzbe.
b} 1vnosz.tc'\. spfzeciw. jeżeli od\ł'o|allie zostało uwzglednione przez lzbę.
4} \\. oko]1.fnoŚcia.h, o 1r1ór}'ch mo\va W pkt 23.24a ponosi:
a) odrvołując-v, jcżc]i o(hvolanic. {'części zarzutów. którr-ch zamalł,'iając]' nie u\łzględnił. uosta]o oddaionc plzcz
lZbę.
t,} z.tm.l\ł'ia jrrc! ' 

jcŹeli ołlrvoialrie , rr' części zafzitó\\-, ktorvch zam.]\ł'iaj.-i(:\' nie ufi'zględnil, zostało uwzglqdnione
przcz Izbe.

23.27/ ()r1rr.olanie pod1ega 1 ozpozn:]niu, .jeże]i:
I) rti' za'.'i, rt hrirk,,\\ l,,r m.rlnreil.
2) uiszczono upis.
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23.28/ wpis uiszcfa sie najpÓŹniej do .lnia upłJ''\ł1-i terminu d{:} wniesienia orlwołania, a dowód jego uisfczenla
dołącza się do odwołania.

23'29l wysokość wpisu stanowi k\ł'otę 7 500,0ozł'
wpis na]eł wnieść na konto:
utz4d Zaft\ówień Pubiicfnych NBP 60 10]'0 l010 0oB] 3622 31o0 o00o.

23.30/ odwolującv może cofnąć och'ołanie do czasu zamknięcia rofpra\,vy. Jeżeli co|nięcie nasl-ąpi1o prfed
o|\\..fcIcm Iozpra\\.\ . od\Volu'ąccmu f1!] aca 5.ę r)oo/Ó wpjsu.

23.31/ odwołanję fof,poznaje Ifba w składzię jędnoosobowym.

23,32l lzba rozpoznaje odwoianie r,v terminie 15 <lni o<1 dnia jego doręczenia Prezesorvi izby' Prezes |fby rloże
zarządzić łącfrle rozpoz^afl1e odwołań przez Lzbę, jeżeli zosta-ły o.rę fłoiooe w tym samym postępou'aniu o

udzielenie zamórł'ienia 1ub dotyczą t.lkich samych c'rynności Zama\'!taJącego'

23.33t O odcla'leniu o<lwolania lub jego uwzględnieniu lfba orzeka w \łyroku' W pofostałych przypadkach lzbrl
\!J'daje Postano$'ienie.

23'34/ Na otzeczenie lzby stronom olaz ucfestnikom postepo\,r'ania odwołarvczego przvsługuje skźrrga (1o sadu.

23.35/ Skargę rvrrosi się do sądu okrę8owęgo t'laściwego <lla sierlziby zama1viajale8o.

23.36/ SkaJgę \\'nosi się za poŚIednict&.em Prezesa Izby w telminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby,
pr.zesyłając jednocześnie jej odpis prfecili.rlikowi sk.lrgi. Z-łożenię skargi w placÓwcę pocztoB'ej UpĆIaiorŁr
publicznego jesl równoznac?re z Jej wniesielliem'

PN. r.2017
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