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Oglmic nr 566045-N-2019 z dnia 20194G27 r

olrodck Kultrry Gniny Tomicc in. winc.[t go Bdytr s Tomlcrcb: ,Budowr tilowtri ffioQtnrcj wru, rcmont.m trrwiczchoi boirkr wi.lofunkcyjncgo r micjrorolcl Tomicc'

ocLosaENIE o zAM6wtENIU - Robotv budovlrnc

Zenl*enic ogbtcair: Zmiwcanic nicobowiqzkowc

Odoornh doty.zy: Zm6wimir pblienego

Zrr6rhrh dotysy Prei.ktu lub pngr.mo xlp6llinrtrrerucgo zc lmdk6w Unii Errep'jskici

Trk

Nw. pnjcktu lub Pmgrrmu

PORybsaMiM@

Ozru6whric togl ubicir( rhryhsnh ilkLrdy pncy chrerioncj oru vlrkonrrsy, ki6rych &hhlml4lub dzielrlmid ich wyodribniooycb oryrniacvjnh jcdn6tch kt6rc bidl

uthflrly [n6xhnlc, ob.imujc rpol@ll i zrwodo]l lnt lncjt ot6b bd|cyct slonkrni Srup tpol@DIG mrrgindirvttrych

Nic

akldy gncy chmiocj lub wykoawc6w albo ich iednotki (w o/o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

PoQpoirnic prePmwrda ccotrrlDy reneriljryy

Nic

P6tlpoUrtrhprr.prewrdzrpodmiot,kt6rcmuzrmrwi'j|cypowlcryUpowicnylipruprewrdanhportgpo*rnir

Nic

IrfGnrcjc trr t mrt Podmiotu kt6rcmu zrmrriri$y poticryupowicnyli pmrrdrclir p8ttpovrnir:

PoaQpovttric icil prcprowr&enc vrp6lnic pzz zemrwirjlcych

Nie

tcreli talq nrlezy wymimid mawiajqcych, ktczy wspolnic pruprowsdajl postQpowic uu podrc adrcy ich siedzib, kajorc numery identylikacyjnc oro ooby do kmtakt6w wz z dmymi do

kfi6kt6w:

P6t@owrnbj.'.pmprewrdalcwrp6hiczamrviejlcymizintrychprfir.IczlontowrklchUniiEumpcjrkicj

Nic

w pryp.dku prepmrrdiloir poritpovrnir wp6lnic z zrmewirjltami z ionych pr6rtv elonkowtkich Utrii Europcitkicj - mrjlcc attosomtri' knjouc pr"o am6wicfr puHitzoych:

Itrforrrcic dod.tkowc:

I. l) NAzwA I ADRES: Oirodek Kulurry Gminy Tomie im. Wincmtcgo Bdy$ w Tmicrch, knjowy numer identyfikacyjny 3572'l4553ooooo, ul Dwosks 9 ' 34-loo Tmirc' woj mdopolskie'

pshstwo Poltka" tel. 33 823 48 09, mail sska.targw@gorail com, fsks 33 823 48 09

AdB stmy intcmctowcj (uRL): w.kul[lrr.tqtrie pl

Adm profilu nrbYwcY:

Adrc! strooy intcmctowj pod hqym morna uzyskac dcQp do nrzedzi i urzqdan lub fomat6w plik6w, kt6rc nic s4 ogolnic dostgpne

I. 2) xODzAJ ZAMAWIAJACEGO: ,cdnos&i organiacyjne administncji moE{dowcj

t"3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWTENIA AcAi dotrcq)l

podzid obowiqzk6w mi@zy amawiajqcymi w przypadku mp6lnego pzepmwadair postgpowania, w tym w pzypadku wsp6lnego pzeprowadmia postgpowania z mawiajqcymi z innych

puttw czlmkowskich unii Europcjskicj (h6ry z mrwiajqcych jest odpowicdzidny a pruprowadrcnic postgpowia' czy i w jakim akrcsic a p*prowEdzflie postgpowmia odpowiadajq

peosrali mawiajqcy, czy m6wimie bdzie udziclmc prcz katdego z amawiajqcych indywidualnic, czy m6wienic atanie udzielone w imieniu i n8 ,@ porutdych mawiajqcych):

I.T) KOMUNIKACJA:

Nicogrerkzonn pclny i bczpotrcdoi dolrtp do dokumat6r z p6QPowrnir [oiu uy*r' pod rdscD (URL)

Trk

ww.kultun.tomi*.Pl

Aduilrelyitrt.rEctou.j,rlkt6rcjz.mh'mmbSdzicrpocyfilocjlittotnycbw.runk6vzem6wicnir

Trk

w.hdturs.tmicc.Pl

IrctQp do dokrn.nt6t z poltcpowrnir jat ogr.nieotry - xi$Gi informrcji modm uyrkr( pod rdracm

Nic

Ofsty lub ini[kl o doputatric do udzirlu w por'lpowrniu mlcty pruyle6:

El.klrotri.ztrh

Nie

sdffi

Dopuwom i6t pmlrlh ofcrt lub rDiolk6v o dopuzecnlc do u&hlu v portgporrtriu w ltrly tpol6b!

Nie
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Inny !pos6b:

Wyrrtrre J6t problh of.il lub wlaoek6w o dopuEcz.lic do r&idu r por4Dorenis r iray rpor6b:

Tlk

lnny rpor6b:

Orobirtc doraic of6ty w 3icdzibie Zmrwiiqccgo lub pmslmic ofcrty dro& pcztowq

Ads:

O&odck Kulirry Gminy Tomicc im. Wincartcgo Bdy$ w Tonicrch 34-100 Tomicc ul. Dworsk! 9

Xof,rdlrclr .LLantrkzm wyorgr koryrtmir z rrudzl I Bnl&.i lub fomra6w plik6r, kt6rc nh t| o86ltric doQplc

Nic

Mogrmiczony, pclny, b€zpodrrdni i bcdlrtly doctpp do tych nuQdzi mornr uzflkrd pod drcm: (URL)

SEKCJA II3 PRiZEDITflOT ZAMoWIENIA

ILI) Nwr rrdru an6rioir pna unrrLi;ccgo: ,,Budwa 3ilmi amitmej w z mmtcm nawimhni kiska wiclofunkcyjnego w micjmwodci Tmic"
Nrucr nfcmcyjry: OKGT-{0lrW20l9

Pr.d wo!.|c. porQpou.tri. o udzucik an6wiair prupreurdrom dldo! tahrlczoy

Nic

lL2) Ro&d ,rn6xbnh Roboty budwlmc

ILI) Infomrcjr o Dodliwolci rklrdrnir ofcrt edciowych

Zm6rimic podziclmc jc$ u czflci I

Nic

Ofcrty lub woiotki o dopue@cnic do odzidu y pottpowrniu moina tklrdra u odtriBicniu do:

Z.D.wirjlcy nrtrctr tobic pnwo do udzicl.nir llonit tr$ttpuj$ych edci lub grup eg.ci:

Mrtrymdil lkzbr cz{ci arm6wienir, nr kt6rc morc zotird odziclonc zrm6vicnicjcdncmu wykotrrwcy:

tl.l) fc6tkl opi! pncdmioau zrm6wi.ni. /y ielkaii, rubes, &aj i iloit &rtm, wlag lub rubdt bubtlqWh lub okreilenie zaptqebNmio i wymgm ) r w pryprdku prrltrcBtw.

hnowecyjnclo - olrdlcli. apot%bournie ne innwrcyjoy prodrkt, ulryt lub reboty budowl.nc: Przedmiotem m6wimia jcst: mmtsi tmh podw6jnych ur4dzai na silomi rcmetracj

ogir przcdmiotu m6wimia awiqa dokumatacjr prcjektowa, spcyfikrcja tehnima *ykonuia i odbim rob& budowluych i przcdmiu rob&, ktore slsnowil intcgrslnc zdqmiki do niniej%j

speylikrcji.

ILS) Gl6xtry kod CPV: 45000000-7

Dod.lkorc kody CPV:

(od CPV

15l I l29lr

15l r2700-:

15ll 1200-(

t<t11rm_

|7535200-9

t5lr2720-t

IL6) Crlkoritr rrnolt umttif,,titr Qeirli wiaiwy p<fuic inrttruie ovqroici zan:uienia):

Wubdd bcz VAT:

Wslulr:

(w przy@u wio rwyh lub dymiwgo systeilu ahyjry - smnhqa @lkryila mktymlruvqraii w @lyil okresie ob@iq4vmia uwy mNei lub dymiarego slstemu

za@)

IL7) Czy pffiidujc rig u&irdmic zrn6vhi, o kt6rfch mowr f, rrt 6T urt l pka 6 i T lub r rrt. l34 utc 6 pkt 3 uttlwy Prp: Nic

Otrcilaic prrcdmiotr, wiclkodci lub ak@ uu warunk6wna jrkich astrtrludziclonc mowimia, o ktuych mowa w 8rt.67 ust. I pkt 6lub w rrt. 134 ust.6 pkt3 ustawy Pz?:

ll.t) Oku, u kl6ryn rqlia;rnc bidzh am6wiilic lob okrca m ka6rT rcatah zrwrrtr lmowr nmovt lub okrcr, m kt6ry ,6trl utrmfiotry dynrmieny tyttcm zrk[p6r:

miaiqoch: irD dairch:

lub

drt ropoe{cir: rr,nko6@trir: 2019-lo.3l

)krcs w miesiqwhlOkres w dniachlData rczpwgcialData akoncrenir

tol9-t0-3 I
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II.9) Iilomrrjc dodrtkowc:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERIZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECIINICZNYM

Itr.I) WARUNKI UDZIALU W FOSTEP'OWANIU

trLl.l) Konpctctrcj. lub uprrwtrhtrir do pmwrdzcni. okrcllorcj dzidrloolci zrvodovcj, o ilc wynihr ao z odrtbtrych pncpi!6w

Okdlcnic wmnkow: Zmawiajpy nic prcyajc wymsgm w tym akcaie.

Infmejc dodatkowc

nLlr) Syturcjr fiuruowr lub ckommisnr

Okeilenie mnk6w: Poisdanic wahej polisy ubepimniowej ns kwo4 minimum 50 000,00 zl obejmujqcej ubezpirczenie odpowiedzislnoSci cywilnej Wykonswcy oE z tyhru zdami jrkic

mogq ai3trioc w ryiqzku z prwadzaicm prrc, w nmtgpstrvic kt6rych Wykonawca jcst zobowiqany do naprawimia ukody osobowej lub rezowej wyzqdrcnej orcbie trrcciej w aiqzku z

wykonywanim przcdmiotu umowy. Polis powinna obejmwrd swym akrcsm ubepisrnie deliktowe, jsk r6mie, byd roBzcrana o klaualg podwykonawcdw tj. obejmowsd r6wnie, szkody

wyrz4dme pro pod*ykomwc6w. Kluula podwykm8wc6w dotyczy wyl4enie wykmawcy, ktSry bgdzie powimal wykonymnie czg3ci rob6t podwykonawom. Jeieli z uzsdniocj

przaczyny wykmwu nie more zloryd dokum€nt6w dotycz4cych syturcji finmmwej lub ekonomicacj wymagmych pze zrmawisjqegq moze zloryd inny dokument, kt6ry w wystuujqcy

spo6b potwicrdz spdnimic of sncgo pzcz Zmawiajqcego warunku udzialu w pc4pwmiu.

Inftrmejc dodstkowc

trLl3) Zdolmla tccbnieu lub awodowe

OkrcSlmic wmnk6w: Wykonrwe spe{ni wmnek jeili: - wykoal co najmnicj tzy roboty budowlsne o wartoSci co najmniej 100 000,00 d brutto por6mywEln€ z pzcdmiotm zm6wimiq -
dysponujc mobami zdolnymi do wykmia pzcdmiotu m6wienia, kt6rc posiadrjq upnmimia do sprawowmia smodzielnych funkcji w budomictwie oro nalei4@ do wla$ciw€j lzby

Smsz4du Zswodowcgo (lub rcmowainc do w. wyd8wanc ns podstawie pzepircw obowiqajqcych w innych pustwrch): a) do pelnioia funkcji kieromik8 budowy - ooby z upramimimi

budowleymi bcz ogleioai w spejalno6ci konstrukcyjno - budowlanej,

Zmawirjqcy wymaga od wykmawc6w wskmia w ofercie lub we mioEku o dopusczmie do udzidu w postipowmiu imion i nwisk osob wykonujqcych crynno3ci przy mliacji m6wienia

wu z infmacjq o kwalifikrcjrch awodowych lub dodwiadreniu tych os6b: Nic

Infmrcjc dodatkowc:

tnr) PioDsTAwY WYKLUCZENIA

[L2.]) Podtlrw wykluectrir okrtJlooc w .rt. 2{ utl. I ularwy Prp

trL22) Ztnrvirjlcy pudidujc wyktu%nic wykonrw(y rr podstrwic .rt. 2,1 utt. 5 uttrwy Pzp Tak Zamawiajqcy prewiduje nstQpujq@ fskuh&tywnc podstawy wyklu@oi8: Tak

(podstawa wyklurenis okedlm w all. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawr wyklucais oke6lons w &rt. 24 Nt. 5 pkt 8 ustauy Pzp)

Itr3) wYKA,z oSwTADczEIiT SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTPPNEGO POTWIERDZENIA, 2E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WANUNKI UDZIALU W BOSTIPIOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKC'I

Olriedecnic o ricpodlcgrniu ryktuaniu oru rPclnirniu wrronk6f, udridu r potQpovrniu

Trk

(Xvird@cric o tpcloirniu krytcri6w tclckcii

Nie

rtr.a) wyKA,z OSwrADc,zEr{ LUB DoKUMENT6W , sKLADANycH pRizEz wYKoNAwcE w POsTQPowANlu NA wEzwANIE zAMAwIAJAcEGo w CELU

P1OTWTERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCE MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PiL P:

\il crlu potwicrdrcnia wymaga sig od wykolwcy dstarnis: a) aktralncgo odpiu z wla&iwego rjestr lub z mtrrlnej ewidencji i infomacji o dzialalnoici gospodrcaj, jeteli odrqbnc

pmpisy wymagjg wpi$ do rcjestru lub ryide ncji, w alu potwiudmia bmku podshw do wyklucrenia na podstswie an. 24 ust. spki I ustrwy, b) sktualnego a6wiadeenia wlalciwcgo

nwelnika uzedu skartowcgo Dotwi{dajqego, i€ wykffswe nic alcga z oy'unim pod8tk6w, wysowimego nie wcreSnicj ni2 3 miesiqce pzed uy'ywm teminu sklsdmis ofcrt lub inncgo

dokumatu potwicrdajqcrgq 2c wykilswcr awrrl psoamicnic z wlrJciwym trgmm podatkwym w spmwie spl&t tych nalerncici wu z €wentuElnymi odsakami lub gzymi' w

srag6lnoi;i uzyskd prcwidzimc prswem ryolnimiq odmrcnie lub mzlorenic na mty aleglyoh y'atnofui lub wstrzymmie w cdoici wykonmia dcyzji wlakiwego cAnu, c) aktralnego

aiwiadenia wlaiciwej t*nowej jcdnstki oqanircyjnej Zakladu tlbczpicrci Sp$lcaych lub Kasy Rolniczego tlbepicrnia Spolcznego albo innego dokumot potwisdajqcego' iE

wykmwcr nic alcga z opl8miem skladek na ubezpimnie spolMe lub zdrowotne, wystawion€go nic wcEiniej niz 3 miesiq@ przed uplywem teminu skladmia ofert lub innego dokumdir

potwierdajlego, 2c wykilawe awd por@mioie z wla&:iwym orguem w spnwie splst tych nale2no6ci we z ewentualnymi odsetkmi lub gzymmi, w srrcg6lnoSci uzyskd

pwidzime pnwm ryolnienic, odrmnic lub rozlo2€nie ns Bty aleglych platnqici lub wstrzfmsni€ w cdosci wykonanir deyzji wlaiciwego ory8nu, Jeirli Wykonawca mr siedzibg lub

micjsc amicskmi! poa tcrytorium Razypcpolitcj Polskiej, mi8t dokumotow' o kt6rych mowa: w lit. a, b, c: sklEds dokumcnt lub dokumenty wystawione w kaju, w kl6rym mE sicdzibQ

lub.midre miBzlmis, potwiqdzajqc odpowicdnio, ,c: - nic zdcga z oy'amim podetk6q opla! skladek n8 ubezpiEaie spolemc i zdrowotne albo, ip awsd poroamioie z wlajciwym

agucm w rpnwic splst tych nsl€rnodci w z *mnralnymi odsakami lub gzywmi, w wg6lnoSci uzyskd pzwidziane prawem zwolnienic, odmaie lub rodo2enie ni rsty aleglych

oglmo upadloici wystawionc nic wczciniej niz 6 micsiQcy przEd ulywm tminu skladili& ofert. ,crcli w knju, w ktoym Wykonawo ma siedzibp lub miejw mieszkanii lub miejw

mieslmia ma osobs, kt6rcj dokument dotyczy, nic wydaje sig dokumcnt6w, o kt6rych mowa powyirj astQpujc sie je dokumentcm zawierajqcym odpowiednio oswiadcrnie wykonawcJ' &

wskruiem osoby rlbo c6b upramionych do jego rcpremrrcji, lub oswiEdcanie o$oby, kt6rcj dokument mid dotyczyi, zlozonc przed notariusm lub przed organem sqdowym,

sdminisreyjnym albo orgmem mrz4du awodowcgo lub gospoduczcgo wla6ciwym re wgl{u nr siedzibq lub miejse amievkania wykonawcy lub miejw amierkmia tej osoby.

mOwyKAz oswrAlrozEr(l LUB DoKUMENTOW SKLADANYCH pR:zEz wYKONAwc{ w POST{PoWANIU NA wEzwANIEzAMAwrAJAcEG,ow CELU

PIOTWIERDZENTA OKOLIC1ZNOSCL O KIoRYCE MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY TZP

ULs.T) W ZAXRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST{POWANIU:

Wykmaw zobowiqzny jcsi do dostsrczmis: 8) wykm rob& budowluych porcmywalnych z prz€dmiotm am6wienia, wykonmych nic wcrcsniej ni2 w okcsie oststnich 5 lat przed uplywcm

tminu gkladqia ofert, a jczcli okm prwadania dzidatnoici jcst kr6twy - w tym olrrcie, wu z podmiem ich rcdaju, wanosci' daty, mieju wykonmia i podmiol6w na rez kt6rych t!
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roboty z6tdy wykornq z zdqmricm dovod6w potwisdajqcych czy roboty a*dy wykome w sp$6b nalc2yty oro wskmjqcymi czy zostdy wykonme zgodnie z pzcpismi pnwa

budowlmcgo i pnwirtlwo ukorimc, prry czym dowodrmi, o kt6rych mowa q rcfcrcncjc bqdi inne dokumenty wystawionc pze podmiot, ra r@ ktorego roboty budowluc byly

wykmywmc, rjcrcli z uastdnioej przyczyry o obicktywnych chankterc wykonawe nie j6t w stani€ ury*sd tych dokument6w - inne dokumenty - potwiodajqcych spelnimie warunku

opimcgow rczdzialc Vust. I pkt2lit. r wedlugwm zdqcmik nr 5 do SIWZ b) wyka omb, skiercwuych przewykonrwcg do reliacji am6wienia publicaego, w rcrg6lno$ci

odpowicdzialnych a kimwmic robo6mi budowlmymi, mz z infmacj8mi m tcmst ich kwalifikacji awodowych, upnwnicir, doiwiadcrcnia i wyksaalenia niczb{nych do wykonmia

m6wiaia prblimcgq r tak2c akro wykmywanych pro nic czynnoici su iofmacjq o podstswie do dysponowania tymi osobami - potwicrdajqcych spelnicnie wunku opimcgo w

rczdzirtcVust. I pkt2lit.Cwcdlugwzm-alqmiknr6doSIWZc)dokumcotupotwicrdzj{cego,ircwykonawejcstubepiccanyododpowicdziElnoscicywilnejwatrcsieprcwadancj

dziCrlnoki niganej z przcdmiotem m6wimia na minimm 50 0o0,00 d,

IILS.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

rIL6)wyKAz oswrAllczErt LUB DoKUMENTOW sKr"ArrANycE pRizEz wyKoNAwc[ w PosrqlowANlu NA wEzwANIEzAMAwlAJAcEGow CELU

POTWIERI'ZENIA OKOLIC'ZNOSCL O TCToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

Itr,7) INNE X)KUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt IlLi)'III.6)
l . Do ofqty ksrdy Wykurwo musi dol4czyd rktualne na dzicn skladuis ofcn ogwisdcrcnie w akrcsie wskunym (wedlug wzoru) w alqcaiku nr 3 do SIWZ Infomacje awanc w

odwiadmiu bdq stmowi6 wstgpnc potwiadaic, ,c wykonawe nie podlcga wykluemiu oro spclnia warunki udzialu w postQpowuiu. 2. W przypadku wspolnego ubiegania si9 o m6wiaic

pro Wttoawc6w otwiadcaic o kt6rym mow w rczdz. VI. t nioicjmj SIWZ sklada kr2dy z Wykmrwc6w wspolnic ubiegajqcych si9 o m6wienie. OSwiadecnie to ma potwiddad

spelnimic warunk6w u6zidu w postgpowuiu, b6k pod3tsw wykluc&nia w akrcsic, w kt6rym krzdy z Wykonawc6w wykmjc spelnimic wmnk6w udzislu w postgpowmiu, bnk podstsw

wyklumnia. 3 . Wykmwca" kt6ry zmic6 powicrzyd wykdmic czQici m&rimia podwykoawm, w elu wykruir br8ku istnimis wobe nich podstaw wyklucaia z udzidu w

poi4powuiuamicrMinfomrcjcopodwykoawrehwoiwiad@iu-altmiknr3dosIwZwinfmrcjimtmatpodwykmswc6w-zrdgmiknrTdoSIWZ4.WykonEwc{,kt6ry

powolujc ri9 nr asoby innych podmiot6w, w elu wykmia bnku isnieoii wobc nich podsttw wyklucmis w spclnimia - w akrcsie, w jakim powolujc sig na ich asoby ' wmnk6w u&idu

w posepowmiu 26iMa infmrcjc o tych podmiotrch w oiwiadcrcniu, o kt6rym mowr w rcz!2. VL I ninicjscj SIWZ. Wykonawe, ktory polega na zdolno&:iach lub syturcji innych

podmiot6w ns asdzie okrcslon€j w 8rt. 22a ustawy pzp sklsds pimnc zobowiqanie tych podmiot6w do odduia mu do dyspozycji niezbdnych ruob6w na potmby raliacji m6wioir.

Opr6cz wyd wymicnionych oiwiadczm do of6ty ml€i.y dolqczyd: 5. Fmuluz ofertowy stilowi{cf wrcr allcaik nr I do SIWZ 6. Kalkulscil wykon&nii robot - wykqmq nr podsttwic

spcsylikscji wykmeia i odbim rob6t, pzedmiu rob& stanowilc4 - zdqmik nr 2 do SIwz 7. w taminic 3 dni od miesczenia nr stronie inicmetowej Zamawiajqego infmrcji z otwcia

ofert, o kt6Ej mowr w En. 86 wt. 5 wt wy PZP Wykmawe zlbowi }zmy ja3rpn*rz*Zmawiajqemu oiwiadcrenie o przfnsleznosci lub braku przynalcrnoiri do tej smcj grupy kapitdwcj'

o kt6rei mows w art. 24 ust. I pkt 23 wtrwy PZP -zdqenik nr 4 do SIWZ w rc zloreilm oiwiadreniq Wykonawo morc pzedstswid douody, 2€ powiQzni8 z innym wykoawcq nie

prowadz4 do zaklacais kmkurcncji w poctQpowuiu o udzieleniu m6wienia.

SEXCJA IVI PROCEDURA

ry.l)OPrS

tv.l.l) Ihyb udzidcnh am6ricnir: Pzetsrg niogruiczony

IV.l.2) Zrmrrirhcy ildr wnhrictie redium:

Trk

lnfmrcjt m tcmrt wsdium

l. Wunkim udziduw poGtfpowaniu j6tmiaioicwadium wwy$koici 3 0OO,OO zf (domic;trzy tysitezlotych 0O/IOO): 8) w picniqdzu: (zgodniez rn.45 usi.7 ustawy Pzp)' kt6rcnalc,y

wplrcidwylqcaicpmlscmmmhunckbankowy:BBSBi€lsko-Bidrdwsdowie8gSlll lol92OO22oo20927OOOI,wtyfirl€wplatynaleeyamieicidnumeritytulzadmia:

OKGT4OlAilf2Of g .Budws lilomi zMgmcj wro z rcmmtem nawimhni boiska wiclofunkcyjnego w miejrcowo&i Tmie". b) w porgcreniach bmkowych lub porpcmirch sp6l&idcrcj

ksy mz{no6ciowckrcdytowqi, z tym, ,€ porecaic ksy j6t awsc por?cmiem fiaiglnym, gwanncjrch bankowych, gwuancjrch ubczpieaniowych, porgczeniach udziclmych pro

podmioty,oh6rychmowsw!rr.6bBt,5pkt.2ustrwyzdni8glislopldi2OOOr.outwmiuPolskicjAgencjiRoryojuPrcdsiebiscrcd€i(Dz.U.22016t.'W359zp6in.m)-3khdecw

oryginrlc w Oirodku Kultury Gminy Tmic im. Wincntego Bdys w Tmiroh ul. Dwtr3k! 9, 34-lOO Tomie a potwicrdzenicm pzyjgcia prrcd uplyrcm tminu skhduir ofcrt lub zdpzoc

do of6ty. wrdium winno by6 micimc pzcd uplyrcm tcminu sklsdilir ofcn. 2. wrdium wnomc w fomic gwamcji i porgczm musi spclniat nastgprjqe wymogi: r) byd wystrwim na

Oirodck Kultury Gniny Tmi@ im. Winmtcgo Balyu w Tomireh, 34-100 Tmie ul. Dwmkr 9 b) awicnd w sojcj treici: ' oiwiadcaic gwmta (poreczyciclr), w h6rym zobowitajc sic

m do bwmnkowcj wyplaty kwoty wadium m piwsrc 2qdmic Zmawiajqcrgo awimjgc o6wiadmnig i, Adr jcdni z prresleck wymicnionych w 8rt 46 $t. 4s i 5 Pnw moniei

publimych, - nwg aduia: .Budowa silmi mlt-aci wru z rm6tm nawimhni bciskr wielofrrnkcyjncgo w miciswqici Tomie". c) okres wa2no$ci wadium oic more by6 kr6Bzy ni'

o&ro nilanir ofat1. 3. Zamawiajgcy mci wadium w spos6b odpowiarlajqcy fmic mmnia w prrypadkach wymiflimych w rrl. '16 ust l, 18, 2 Pnwa zm6wio publienych. W przypadku

wplaty prulrycm Zmawiajqcy ry&i kworp wadium wu z odsakmi wynikajqcymi z umowy prowsdmit rschunku, pomniejsrcnq o kosty prowadanis rrchunku oro o prcwizje bmkwc 'l'

Zmawirjqcy atrzyma wsdium w wypEdku, gdy aj&ic jedna z okolicaoici uymimionych w sn. 46 ust. 4a lub 5 Pnwo amdwieri publicaych. 5. Zamawi8jqcy ,4dE pooomego uiaimia

wadium prcz \ilykmswcf, kt6mu ryr6cono wsdium ns podstawic an. 46 $t.1, jc2cli w wyniku ctatczncgo rmr'zygnigcia odwolmia jeSo oferts etda wybma jako najkuzysmicju'

Wykorwo m6i wtdium w teminic okrc$lonym przcz Zmswirjqcgo. 6. W przyprdku, gdy wadium nic mtalo misione lub astdo misiile w spos6b niep6widlowy Zmawirjqcy odae

ofcrh z€odnie z aPism 8rt. 89 Bt. I pkt. 7b Btrwy Prswo m6wioi publicmych

IV.l3) Pmklujc tt udzidcnic zdhzct nr pocrct wykorrtrir am6rictrir:

Nie

Nrleiry podsd infmacjc na tcmat udzielmia alicrck:

IV.l,a) Wynr8t rii zloi.nir ofcjt w poltrci krtdogow clcktretrierych lrb dohacnh do ofcrl krldot6w Glcktrotricrnych:

Nic

Dopulza iil zlordic ofdt w posbci kEtatog6w elektrooienych lub dolqsnia do ofcn krtElog6w dckbmimych:

Nic

hfmrcje dodatkwc:

tV.l.S.) Wymegr rig zhd.nir of.rty rrriuioYcj:

Nic

Dopu4a rif dorcnic ofcny wuimtNcj

Zlotmic ofdty wdmtNcj dopus@ lic tylko z jcdnmnym dormim ofoty aradniecj :
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IV.l.6) Paldyxrir lbbr wykorrc6?, ktiny zoirat apuani do u&idu r poQpoutriu

(pr*targogrui@oty, wgqj&k z qlMenten, diolog *mfunncyjtry, NrtreBlwo iweyju)
Licdrwykmwc6w

Pmidywur minimdnr liczb! wykmwc6w

Mrkrymrlm liczba wykmwchr

Krytair ldckcji wykmrwcdw:

IV.l.?) InlorDrcjc n. tmrl unory rrmqcj lub dynrmisr.go ty3t mr zrkup6w:

UmM nmws btdzic awsrta:

Czy prewiduje sit ognnioaie liczby uczcrtnik6w mowy mowcj :

Prcwidziur mrksymrln8 liczb! u@3ttrik6w umouy mowcj :

Infmrcje doda&owc:

Zam6wioic obcjmujc Btsnowicnic dymicarSo 3ystmu atup6w:

Nic

AdB smy in&mctmj, m kt6rcj bdt micmc dodatkowc infmejc dotyc4e dynuiocgo systcmu akup6w:

lnfomrjcdodukm:

til mech umowy mowcj/dymicacgo systmu akup6w dopusm sil dorffic ofst w fomic ketelog6w elektrmicaych:

Pmidujc si9 pobmic rc zloZonych katalog6w clcktronicaych infmrcji potzdnych do sporz4dania ofcn w ramrch umowy mowe.l/dynEmicaego systmu akup6w:

Nic

IV,l.t) Arlcjr d.ktmirtr.
Pffii&irre j6i prcpnudzah rulcj i d*EDtkunci @r*r4rg nieqruiczqry, pr&log ogt@icrury, reguieie , oglNeniem) Nia

Ndcry pod!6.dm strmy irtmctowej, m kl6rcj ukcja b$zic prcwrdam:

Ndciy rrturt clcmcety, kt6rych unodci hdl prcdDiot n rrkcji dcktmtri.zncit

Pmklulc rt ogrrnkrelh co do pzcdthriotrych wirtoaci wynikrjpc r opiru pr.dmioau zrm6wictrir:

Nrfcry podtd, kttrc infmscjc rutroq udctQpnimc uykmrwm w trrkci€ ukcji clcktrmicacj oro jaki bgdzic tcmin ich udostgpniair:

Infmlcjc dotycz{c. pzdicgu aukqli clcktrmiuej :

J*i jcs prcwidzimy spos6b po*gpowmir w rolru ukcji clcktrmimej i jrkic b$ wnki, nr jakich wykmwcy bdl mogli licytowsd (minimrlnc wysokoici pstqpioi):

Itrfmtcjc doaycz{oc wytrzystywucgo rprz4tu clcktrmimcgq rwiqai i 3pccyfikrcji tchnimych w akroie polqczi:

Wymrgrair dotyczqec rcjc,tmji i idotylikeji wykmawcow w ukcji clcktroicacj:

lnfmrcjc o licdic ctapow ukcji clcktroiacj i cruic ich trwmia:

cauwilir:

Czy wykmwcy, h6rzy nic doryli rowych postqpio, aunl akwalifikowi do n8tQpnego chpu:

wunk amkni?ci! ukcji clckrmimcj:

!VJ) I(nYTERIA OCENY OFERT

M.l) Krytcrir c.ny ofert;

lvr.2) Krytcti.

(ryteria

lcnr a caloid am6wienia t0,00

ilydluioie okrcu gwamcj |0,00

ikr6c.nie teminu rolizcji 10,00

IV.2.3) Zuaorci[ic pmcdury, o kt6rcj mowr w rrt 2,1.r ut I utlrwy hp (p%tsrg nicogEnicmy)

Trk

M) Ncgcjrcjc z olloEctricn, dirlog Lonkrrcncyjny, prrancBtwo inoowrcyjre

M.l) Informrcj. trr tcnrt tr.lmircii z ogloecnicm

Minimrlnc wymrganis, ktdc musz4 3p€lniad wszystkic oferty:

ptwidzirnc jest astrerenic prsw do udzielenia am6wicnia na podstawic ofcrt wstQpnych bcz pmprowadzcnia negajrcji

Prwidziany jest podzid neg@jrcii nE etapy w elu ogrmicania liczby ofert:

Nrlc,y podad infmrcjo nE tcmst ctrp6w ncgcjeji (w tym li@bt et4ow):
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Infumacjc doda*owc

M.2) hfornrcic !r tmrt di.loSr kolkuMcyircso

Opir potrzcb i wymagai amawiajqccgo lub infmrcja o sposobic uzyskmir tcgo opisu:

Infmacjr o wyrckoici nrgrod dl8 wykotraw@w' h6zy podm dialogu kmkumcyjncgo pzcdstawili rczwiqeia steowiqe podstawp do sklEduis ofert, jcreli mawiajqcy pmidujc nagody:

W&pny hmonogram Postlpowrnis:

Podzid ditlogu n! ctrpy w clu ogrmimnir licdy rwiqan:

Ntlcry podld infsmeic nr tcmEt stlpow di.logu:

lnfmrcjc dodetkwc:

!VJ.3) tnloru.cic rr tmrt p.rtncntwr lnrorrcyjo.to

Elmmty opi$ prudmiohr zm6wi6ia dcfiniujlc mioimdnc wymagmia, kt6rym muszq odpowiadad wuystkic ofcny:

podzial ncgrjacji na ctlpy w etu ognni@niu liczby ofert podlcgojlcyoh ncgojrcjm popm stoswsnic kryteri6w @ny ofen wskmych w speyfikacji istotnych warunk6w e6wi6i8:

lnfmrcjc dodatkowc:

IV,t) Llqtrcjr clckamtriczll

AdG strony intcmctowcj, na h6rtj bedzic prcwrdanr licyacja clektmiem:

AdB 3trmy intm€towei, ns kt6rej j6t d$rcPny opis pzedmiolr m6wimi! w licyt'rcji e-lektronimcj:

Wymaganir dotycz4e rcjesfscji i idmtylikrcji wykmswc6w w licytacji elektronioaej, w tym wymsgadE t@hnime uz{dzef infomatymych:

Spoodb pGttpowuil w toku licytacji elcktrcniqa€i, w tym okreslenic minimrlnych wyrckoici postqpici:

lnfomrcjc o licaic ctrp6w licyucji ctektrmimcj i cruie ich trymia:

C8 trwlds:

wykmrwcy, ktqzy nic donyli nwych pocqpim, stml akwrlilikowmi do trsQpncgo ctlpu:

Tmin *laduia mioek6w o dopusezflic do udzidu w licylsji clcktmicacj :

Dst!: godzim:

Tmin otwmit licftacji elcktrmicaej:

Tcrmin i wmnki mknigoia licytacji elektronicaej:

I$ohe dli stron p6tanowi6i4 ktorc zosaq wprowadmc do treici awicnncj umowy w spmwic am6wimia publimcgo, albo og6lne wenki umowy, Elbo wzor umowy:

wymt8lnir dotyczecc zrbczpioaia ndaytcSo wykmmir umowy:

Infmacjc dode*owe:

IVJ)ZMIANAUMOWY

pmklujc rk btotrc rDi.try p$.tnowici aurtci umory w 3torunLu do trcacl ofcrty' nr podttrwic kt6rci dokorrtro vyboru Yykonlwcy: Tak

Nafe2y wskaad za*rc3, chriliter mim se w!runki wprcwadrenia mis:

zmius @snowieir awsftcj umwy morc naqpic a zgod{ obu strm wyn onQ nE piimie w fomie aneku do umowy, pod ry8or€m niewa2nolci takiej zmiany w nstepujqoych przypsdkrch:

Ipmirnrtcminurcalizcjiumowynaskutck:a)dzidmiasilywyzsjmajpjbczpoSrcdniwptywnrteminowosdwykonywaniarob& 
silawy25atozdmni8 k6rych*rmynicmogly

kt6rych sf*y umowy nic byry w stuic p@wi&iod, ponimo achowmia ml€tytej starsmolci, c) wyst4pimia innych okolimosci, kt6re stony wsp6lnie majq a powodujQc kmi*acid niuy

|Gminu rclacji umowy lub jcj pourcg6lnych crsp6w, w &@g6lnoaci z powodor tcchnologicaych, przyczyn mltraych nie msjqcych chraktcr sily wyiMj' obiektymych utudnicir

rtotyczqcych dmuw mstcrid6w lub urz{dre6 itp. przy czym hzdcmwo m aishicni! tskicgo obicktymego powodu wymagr u"Sodnicnis strm' jezcli strmy nie dojdq do porcamimia majo

rig tcmin piwotnic usblony j6t obowilajqcy. 2pmiam sposobu spclniais Swiadcair - mimy tohnologime tj. foboty amitrnc/zmnicjsrenie akmu robot' w srcrcgolnoici: r)

zmawirjqemu w toku wykmywmir umowy pzysluguje pnwo wprowadznia robot i matcrial6w mienoych w stcunku do wskanych w dokummtscji prcj€ktowej ns asadrch dmstrmnic

ugodnitrych. wykfisw* nic mo2, odm6wid wykmuia rob& micnnych w pzypadku, gdy ich wykonuie jest zgodnc rc stsnem wicdry tcchnicacj oro stukq budowllns r !rk'c ehodzi

jodm z ni2cj wymicnimych okolieno6ci: - nicd6Qpnodd ns rytrku mataial6w lub urzgdai wskunych w dokummtacji spowodowms j6t aprastaniem produkcji lub wyofuim z rynku tych

mltlrid6w lub ur4dza, - ratirymie rob& przy rutdpwmiu innych rwigzu tchnicaych /tchnologicaych lub matcrialowych niz wskmc w dokumobcji j6t koni6ac' t astmwuic

pmwi&imych w umowie miqan gruilo nicwykmmim lub wadliwym wykonmiem rob6! - wystepuiq odmiane od przyjetych w dokummtacji wmnki temowq w scz€golnodci ismienie

podzimnych sici, insbhcji, ur4dai, nie zinwentEryawmych obickt6w budowlmych (np. fundament' 6ciany iO.) skutkuiqct ni€mo2no6ciq zulizowmia predmiotu umowy przy

dotychcarou/ych zdorctrisch teohnol%imych lub mrrcridowych, - koiwnoid zraliawmia rob6t prry astosowsiu innych rciliqai tchnicaych lub mstqidowych wynika rc miu

obwharj$cgo pnwa. b) Dla dokqmia rozlisi robot i mataid6w amicnnych ror@mc zo*uq posanowimir umowy c) w trakcie rcaliacji przcdmiotu umowy zmawiajgemu

prryrlugiwed bj&ic pnwo do mnicjmir aklw robot (umomc pnwo odst{piais), o czym wykonrwu aunic powirdmiony pismcm pra upowt'nionego pzedstawiciclE zmrwirjqego'

w tkich przypadkrch umomc odsqpidic ruQptrje m pismic w tcminic 7 doi od daty powisdmienia wykonawcy o pzycrynach jcgo odst4pimi8 w przypEdku wykmmia odsqpicnir

wynlgodaic wykmwcy ulcgr obnirpf,iu o tQ cz{6d jaka odpowiada wartosci umomcj z kt6rcj odst4piono z tytulu tcgo odsqpicnia wykonawcy nic przyslugujc pnwo nalicmia kr mi

4) Zmimy pzcpir6w ustswy o podatku od towsrew i urlug obwiqzujgcych po drcic awarcia umowy, wywolujqcych potutrbQ mim umowy wru rc 3kutkmi wprowadenir trkich mim - w takim

prrypcdku wutoio rcuo wynrgrodair wykmawcy oic mimi sig, r okGilm w mcklic w!no& brutto wynsgrodrcnis astrnic wyliczom n8 podstawic nowych pmpirw' 5) Zmimy wyrkoici
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cat wykmuia zrm6wimir prez Wykmswc{ - w takim pzypadku wynrgrodrnic Wykmawcy ulegrie zmianie o wanoSd wzrotu cdkowitego k6ztu Wykmswcy wynikajqo a aigkuenia

wynagrodzo c6b bepo6rortnio wykmujpych m6wimie do wyrokolci ahualnic obowiqajlego minimalncgo wynagrodrenia, z uwzglpdniaicm wszystkich obcier€i publimoprwych od

kwoty EGhr mioimdnego wynagrodanir, 6) Zmiuy zuad podlegmir ubapicaim spolcaym lub ubcpimiu zdrowotncmu lub wymko$ci stawki sklrdti na ubepimnia spdwnc lub

zdwottrc, jcrcli mimy tc bgq midy wplyw nr eng wykmaniE m6wicnis pru Wykmwc9 - w tEkim pzypadku wynsgodanic \[ykomwcy ulcgnie misie o wsnqid wffitu c.lkowitcgo

ksdu Wkmwcy, jtkl b@zic m zobowiqay dodatkowo ponieid w elu uwzgldnimis tcj zmiany, przy rehowaniu dotychca$wei kwoty netto wynsgrodania os6b bezPo$rcdnio wykmujqclch

am6wiaic nr rro Zmawiajqego. 7) Zmimy tmin6w wykilania poozczcgolnych aap6w (clmcntow) rcb6t u$alonych w hsmonogramie zczowe finaNowym stsnowilcym zdquik do

mowy, nie wymagajq mcksu do umowy j€tcli mimy te nie bSq mialy wplyu nr tcmin wykmEni8 prz€dmiotu umowy. 8) Zmiana hamonogmu rsrcwo - finansowego b{zic si9 odbywda na

miffik Wykmwry lub Zamawiajqego.

IV.6) INFORMACJE ADI}IINISTRACYJNE

tv.6.r) Spodb udorgpnirnir infornecJi o ch.rrktce poufEym Aereli &t rzy):

W przypadku, gdy iofcmrcjc awartc w ofacie *aowiq t8jmnic.f pzcdsi$iorstwa w rczumieniu prepis6w usowy o admniu niocrciwej konkuracji, o do kt6rych Wykonawo aE*d',t

nic mog4 byd udcQpnire innym ucrcstoikm pGtQpowsnia, @ wykizd i2 aEtrerm€ infmrcjc atrnowi{ trjemnica przedsi$iontwr, muszq byd macanc klamlq: ',Infmcjc strnowiQe

tljcmnictprz.&i$i$ltwa w rmmimiu an.ll ust.4ustawy z dtris 16 kwiania 1993 r o ryrlcmiu niocrciwej kokumcji (Dz. U. z 20l8 r poz.4l9 zp6in.m )'i dolqczone doofcrty tak, sby

pradlitbiq$w lub inne infmrcjc posiadajqe wErio&t g6pod{cz{ 6 do ktqych pzcdiigbiore podjd niezbqdne dzialania w elu achowania ich poufno6ci.

Srodki rlur$c chrenic idormrcji o chlrrktcr. pouftrym

1V.6.2) Tcmin tkfrdrnir ofcrt lub wtriork6w o dop[E@ric do rdzidu r potQpowrtrtu:

Ds!r: 201947-12, godzim: 12:00,

Skr6c.nic tminu lkladuir uiosk6u r wzgldu na pilnq potrrcbg udziclcnia am6wimia (prrctug nicogfuiczony, pzctsg ograniczony, ncgejacje z oglmiem):

Nic

lilrkzad powody:

Jpryk lub jqzyki, w jakich mogn byi sporzqdzane oferty lub mioski o dopurcnic do udzislu w postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Tcmin aiqzrnir ofcrtl: do: okres w dniach: 30 (od 6t8t@znego teminu skladania ofert)

IV.f.4) p|.Hklulc til uDLvdnhnic pctipowrnir o udzielcoiczrm6vicoir, y puyprdku nicpzyznrtrir lrcdk6v pochod4cych z budrcau Utrii Europ.itkicj or[ nhpodlcgrjlcych

,rrutowi rmdk6r, pomcy udzidotrcj pre prirtpr elotrkowrkic Europcjrkicao Poroumictrir o Woltryn Hrndlu (EFIA), kl6rc mirly byt puEnleonc nt ilintnswrnic cdolci lub

edci am6ui.ni.: Nic

tV.65) pmklujc rii uticvritirnic portlpowrnir o udziclcoic zrm6wicnie, jcCcli lrodki tlor$G rfnrtsweniu zrm6wicri nr brdrnit trukosa lub pncc rzvojowg kt6r zrmlvirilcy

zemiczd pzunroyt ot lfinrorowtnic crloaci lob edci zrm6whoil nic roddy nu pzyznrnc Nie

IV.5.5) ltrfomiljc dodrtkowc:

ZALACZNIK I - INFORMACJT] DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

osroamDxYu#,vfi?nf rori""

,.,,1!*,,0
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