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budowie	 lu

w	 	 z	 nawie

składanych	

działu	w	po

	ZASOBACH

potwierdzen

w	 odniesie

ci,	 polegać	

micznej	 inn

prawnych.	

na	zdolności

c	 zamówien

przedstawiaj

ów	na	potrze

ostępniane	W

wykazanie	pr

zachodzą	w

ustawy.		

ków	 dotyczą

ów,	 jeśli	 po

ane.		

ub	zawodow

warunków

 

                
 

rzy szkole Po

ństwach	 czł

co	 najmniej

ownika	robó

wnika	budow

ub	 przebud

erzchnią	 po

przez	 Wyk

ostępowaniu

H	PODMIOT

nia	 spełnian

eniu	 do	 za

na	 zdolnoś

nych	podmio

iach	 lub	 syt

nie,	 będzie	

jąc	 zobowią

eby	realizac

Wykonawcy

rzez	Wykon

wobec	tego	p

ących	 dośw

dmioty	 te	 z

we	podmiotu

w	 udziału	 w

      

odstawowej w

łonkowskich

j	 trzy	 lata	 d

ót	w	rozumi

wy	lub	kiero

dowie	 	 bois

oliuretanową

konawcę	 mu

u,	o	których	

TÓW	TRZEC

nia	warunkó

amówienia	

ściach	 techn

otów,	niezal

tuacji	 innych

dysponowa

ązanie	 tych	

cji	zamówien

y	przez	inne	

nawcę	spełn

podmiotu	po

wiadczenia,	

zrealizują	 ro

u,	o	którym	m

w	 niniejszym

          znak
 

w Kiczorach  g

h	Unii	 Europ

doświadczen

ieniu	prawa

ownika		rob

ska	 sportow

ą	 o	 wartośc

usi	 jednozn

mowa	w	nin

CICH		

ów	 udziału	w

będącego	 p

nicznych	 lub

leżnie	od	ch

h	podmiotó

ał	 niezbędn

podmiotów

nia.		

podmioty	z

niania	warun

odstawy	wyk

Wykonawcy

oboty	 budo

mowa	w	ust

m	 postępow

k sprawy 271

gm. Lipnica W

pejskiej	 (tj.	

nia	 zawodo

a	budowlan

bót	przy	min

wego	 	 lub	

ci	 nie	 mnie

nacznie	 wyn

niejszym	roz

w	 postępow

przedmiote

b	 zawodow

harakteru	p

ów,	musi	ud

nymi	 zasoba

w	do	oddani

zdolności	te

nków	udzia

ykluczenia,	o

y	 mogą	 pol

owlane,	 do	 r

t.1,	nie	potw

waniu	 lub	 z

1.3.2018

Wielka 

Dz.	 U.	 z	

wego	 na	

ego	oraz	

nimum	1	

	 boiska	

ejszej	 niż	

nikać,	 że	

zdziale	

waniu,	w	

m	 tegoż	

wych	 lub	

rawnego	

owodnić	

ami	 tych	

ia	mu	do	

chniczne	

ału	w	po‐

o	których	

legać	 na	

realizacji	

wierdzają	

zachodzą	
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wobec	t

określon

1)	zastą

2)	 zobo

zdolnoś

ust.1.		

ROZDZI

1.	Z	ubie

sytuacja

2.	Zama

ust.5	ust

3.	 Wyko

ustawy,	

wykazan

przestęp

krzywdę

z	 organ

kadrowy

skarbow

stosuje	

prawom

określon

4.	Wyko

okoliczn

ust.3.		

	

	

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

tych	podmio

nym	przez	Z

ąpił	ten	podm

owiązał	 się	

ci	techniczn

IAŁ	9.	PODS

egania	się	o	

ach	określon

wiający	nie	

tawy.		

onawca,	 któ

może	 prze

nia	 jego	 rz

pstwem	 lub

ę	lub	napraw

nami	 ścigan

ych,	które	s

wym	 lub	nie

się,	 jeżel

mocnym	wyr

ny	w	tym	wy

onawca	 nie	

ności	 czynu	

ka               
  

chni boiska sp

otów	podsta

Zamawiające

miot	innym	

do	 osobiste

ne	lub	zawod

STAWY	WY

udzielenie	z

nych	w	art.2

przewiduje

óry	 podlega

edstawić	 do

zetelności,	 w

b	 przestęp

wienie	szko

nia	 oraz	 po

ą	odpowied

eprawidłow

li	 wobec	

rokiem	 sądu

yroku	okres

podlega	wy

Wykonawc

        

portowego pr

awy	wykluc

ego:		

podmiotem

ego	 wykona

dowe	lub	sy

YKLUCZENIA

zamówienia

4	ust.1	usta

e	wykluczeni

a	 wykluczen

wody	 na	 to

w	 szczególn

stwem	 ska

dy,	wyczerp

odjęcie	 kon

dnie	dla	zapo

emu	postęp

Wykonawc

u	 zakaz	 ubi

s	obowiązyw

ykluczeniu,	

cy,	 uzna	 za	

 

                
 

rzy szkole Po

zenia,	Zama

m	lub	podmio

ania	 odpow

ytuację	finan

A	WYKONA

a	publiczneg

awy.		

ia	Wykonaw

niu	 na	 pods

o,	 że	 podjęt

ności	 udow

arbowym,	 z

pujące	wyjaś

nkretnych	 ś

obiegania	d

powaniu	wy

cy,	 będące

iegania	 się	 o

wania	tego	z

jeżeli	 Zama

wystarczaj

      

odstawowej w

awiający	żąd

otami	lub		

wiedniej	 czę

nsową	lub	ek

AWCÓW	

go	Zamawia

wców,	w	prz

stawie	 art.2

te	 przez	 nie

wodnić	 nap

zadośćuczyn

śnienie	stan

środków	 te

alszym	prze

ykonawcy.	P

go	 podmio

o	 udzielenie

zakazu.		

awiający,	 uw

ące	 dowody

          znak
 

w Kiczorach  g

da,	aby	Wyk

ęści	 zamówi

konomiczną

jący	wykluc

zypadkach	o

4	 ust.1	 pkt

ego	 środki	 s

rawienie	 sz

nienie	 pien

nu	faktyczne

chnicznych,

estępstwom

Przepisu	 zda

otem	 zbior

e	 zamówien

względniając

y	 przedstaw

k sprawy 271

gm. Lipnica W

konawca	w	

ienia,	 jeżeli

ą,	o	których	

cza	Wykonaw

określonych	

t	 13‐14	 i	 pk

są	 wystarcz

zkody	 wyrz

niężne	 za	

ego	oraz	wsp

,	 organizac

m	lub	przestę

ania	pierws

rowym,	 or

nia	 oraz	 nie

c	wagę	 i	 sz

wione	 na	 po

1.3.2018

Wielka 

terminie	

	 wykaże	

mowa	w	

wców,	w	

w	art.24	

kt	 16‐20	

ające	 do	

ządzonej	

doznaną	

półpracę	

yjnych	 i	

ępstwom	

szego	nie	

rzeczono	

e	 upłynął	

czególne	

odstawie	
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ROZDZI

WSTĘP

ORAZ	B

1.	 W	 c

w	postę

składan

udziału	

2.	 Wyko

istnienia

ich	 zaso

oświadc

3.	 W	 pr

o	którym

Dokume

wyklucz

udziału	

4.	Oświa

ROZDZI

SPEŁNIA

1.	 W	 ce

dotyczą

Zamawi

1)	 wyk

odpowie

uprawn

wykony

osobam

2.	W	cel

zasadac

zasobam

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

IAŁ	 10.	 W

NEGO	 POT

BRAKU	POD

celu	 wstęp

ępowaniu	 or

ia	 ofert	 ośw

w	postępow

onawca,	 któ

a	wobec	nic

oby,	 warunk

czeniu,	o	któ

rzypadku	 w

m	mowa	w	u

enty	 te	potw

zenia	 w	 zak

w	postępow

adczenie,	o	k

IAŁ	 11.	

ANIE	WARU

elu	 potwier

cych	 zdolno

iający	żąda	n

kazu	 osób,	

edzialnych	

ień	niezbęd

ywanych	 pr

i.		

lu	oceny,	cz

h	 określon

mi	w	stopniu

ka               
  

chni boiska sp

WYKAZ	 OŚ

TWIERDZEN

DSTAW	WYK

pnego	 potw

raz	 braku	 p

wiadczenia,	

waniu.		

óry	 powołu

ch	podstaw	w

ków	 udziału

órym	mowa	

wspólnego	 u

ust.1,	składa

wierdzają	sp

kresie,	 w	 k

waniu	oraz	b

którym	mow

WYKAZ	 O

UNKÓW	UD

rdzenia	 spe

ości	 technic

następujący

skierowany

za	 kierowa

dnych	do	wy

rzez	 nie	 czy

zy	Wykonaw

nych	 w	 roz

u	umożliwia

        

portowego pr

ŚWIADCZEŃ

NIA	 SPEŁNI

KLUCZENIA

wierdzenia	

podstaw	do	

że	 Wykona

uje	 się	 na	 z

wykluczenia

u	 w	 postępo

w	ust.1.		

ubiegania	 si

a	każdy	z	W

pełnianie	wa

którym	 każd

brak	podstaw

wa	w	ust.1,	W

OŚWIADCZE

DZIAŁU	W	P

łniania	 prz

cznej	 lub	 za

ych	dokumen

ych	 przez	 W

anie	 robotam

ykonania	zam

ynności	 ora

wca	polegają

zdziale	 8	 (

ającym	nale

 

                
 

rzy szkole Po

Ń	 SKŁADAN

IANIA	WAR

A		

spełniania	

wykluczeni

awca	 nie	 po

zasoby	 inny

a	oraz	spełn

owaniu	 zam

ię	 o	 zamów

Wykonawców

arunków	ud

dy	 z	 Wyko

w	wyklucze

Wykonawca

EŃ	 LUB	

POSTĘPOWA

zez	 wykonaw

awodowej	 o

ntów:		

Wykonawcę

mi	 budowla

mówienia	pu

az	 informa

ąc	na	zdoln

(art.22a	 us

eżyte	wykon

      

odstawowej w

NYCH	 PRZ

RUNKÓW	 U

przez	 Wy

ia,	 Zamawia

odlega	 wyk

ych	 podmio

niania,	w	zak

mieszcza	 inf

wienie	 przez

w	wspólnie	

działu	w	po

onawców	 w

enia.		

a	składa	wra

DOKUMEN

ANIU.		

wcę	 warun

określonych

ę	 do	 realiz

anymi,	 wraz

ublicznego,

cją	 o	 pods

ościach	 lub	

tawy),	 będ

nanie	zamów

          znak
 

w Kiczorach  g

ZEZ	 WYKO

UDZIAŁU	W

ykonawcę	 w

ający	 żąda	 a

luczeniu	 or

tów,	 w	 celu

kresie,	w	jak

formacje	 o	

z	 Wykonaw

ubiegającyc

stępowaniu

wykazuje	 sp

az	z	ofertą.		

TÓW,	 POT

ków	 udział

h	 w	 rozdzia

zacji	 zamów

z	 z	 informa

doświadcze

tawie	 do	 d

sytuacji	 inn

dzie	 dyspon

wienia	publ

k sprawy 271

gm. Lipnica W

ONAWCĘ	 W

W	 POSTĘPO

warunków	

aktualnego	

raz	 spełnia	

u	 wykazani

kim	powołu

tych	 podmi

wców,	 oświa

ch	się	o	zam

u	oraz	brak	

ełnianie	 wa

TWIERDZA

łu	 w	 postę

ale	 7	 ust.	 	 p

wienia	 pub

acjami	 na	 te

enia,	a	także

dysponowan

nych	podmi

nował	 niezb

licznego	ora

1.3.2018

Wielka 

W	 CELU	

OWANIU	

udziału	 				

na	 dzień	

warunki	

ia	 braku	

uje	się	na	

iotach	 w	

adczenie,	 				

mówienie.	

podstaw	

arunków	

AJĄCYCH	

powaniu	

pkt	 2.3.1	

licznego,	

emat	 ich	

e	zakresu	

nia	 tymi	

iotów	na	

będnymi	

az	oceny,	
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czy	 stos

zasobów

1)	zakre

2)	 spos

zamówi

3)	zakre

4)	 czy	

udziału	

doświad

3.	 Oświ

warunk

wezwan

4.	Jeżeli	

Zamawi

roboty	b

5.	Wyko

ust.1,	 je

może	 je

rejestró

działaln

ROZDZI

PODSTA

1.	W	cel

mawiają

1)	 oświ

ostatecz

ubezpie

‐	 dokum

odsetka

należno

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

sunek	 łączą

w,	Zamawiaj

es	dostępnyc

ób	 wykorzy

enia	publicz

es	i	okres	ud

podmiot,	 n

w	 postę

dczenia,	zrea

iadczenia	 i/

ów	 udziału

nie	Zamawia

wykaz,	ośw

iającego,	mo

budowlane	b

onawca	nie	j

żeli	Zamaw

e	 uzyskać	 z

w	 publiczn

ności	podmio

IAŁ	 12.	 	W

AW	WYKLU

lu	potwierdz

ący	żąda	nas

adczenia	W

znej	decyzji	

czenia	społe

mentów	 pot

ami	 lub	 grz

ści;		

ka               
  

chni boiska sp

ący	 Wykona

jący	żąda	do

ch	Wykonaw

ystania	 zaso

znego;		

działu	inneg

na	 zdolności

ępowaniu	

alizuje	robo

/lub	 dokum

u	 w	 postępo

ającego	w	try

wiadczenia	lu

oże	on	zwró

były	wykona

est	obowiąz

wiający	posia

za	 pomocą	

nych	 w	 roz

otów	realizu

WYKAZ	 OŚW

UCZENIA		

zenia	braku

stępujących	

Wykonawcy	

administra

eczne	lub	zd

twierdzający

zywnami	 lu

        

portowego pr

awcę	 z	 tymi

okumentów,

wcy	zasobów

obów	 inneg

o	podmiotu	

iach	 któreg

dotyczącyc

ty	budowlan

menty,	 o	 kt

owaniu,	 akt

ybie	art.26	u

ub	inne	złoż

ócić	się	bezp

ane,	o	dodat

zany	do	złoż

ada	oświadc

bezpłatnyc

zumieniu	 u

ujących	zada

WIADCZEŃ	

u	podstaw	w

dokumentó

o	 braku	wy

cyjnej	o	zal

drowotne	al

ych	 dokona

ub	 zawarci

 

                
 

rzy szkole Po

i	 podmiotam

,	które	okreś

w	innego	po

go	 podmiot

	przy	wykon

go	 Wykonaw

ch	 wykszta

ne,	których	

tórych	 mow

tualne	 na	 d

ust.2	ustawy

żone	przez	W

pośrednio	d

tkowe	infor

żenia	oświad

czenia	lub	d

ch	 i	 ogólno

ustawy	 z	 d

ania	publicz

LUB	 DOKU

wykluczenia	

ów:		

ydania	wobe

eganiu	z	uis

lbo	‐	w	przy

anie	 płatnoś

ie	 wiążąceg

      

odstawowej w

mi	 gwarant

ślają:		

odmiotu;		

u,	 przez	 W

nywaniu	zam

wca	 polega	

ałcenia,	 kw

wskazane	z

wa	 w	 ust.1

dzień	 złoże

y.		

Wykonawcę

do	właściwe

macje	lub	d

dczeń	lub	do

dokumenty	d

dostępnych

nia	 17	 lute

zne	(tekst	je

UMENTÓW,

Wykonawcy

ec	 niego	 pr

szczaniem	p

ypadku	wyda

ści	 tych	 nal

go	 porozum

          znak
 

w Kiczorach  g

tuje	 rzeczyw

Wykonawcę,	

mówienia	pu

w	 odniesie

walifikacji	

dolności	do

1‐2,	 potwier

nia,	 Wykon

ę	dokumenty

ego	podmiot

okumenty	w

okumentów

dotyczące	te

baz	 danyc

ego	 2005	

dnolity	Dz.U

	 POTWIER

y	z	udziału	w

awomocneg

podatków,	o

ania	takiego

leżności	 wr

mienia	 w	 s

k sprawy 271

gm. Lipnica W

wisty	 dostęp

przy	 wyko

ublicznego;	

eniu	 do	 wa

zawodowy

otyczą.		

rdzające	 sp

nawca	 dosta

y	budzą	wąt

tu,	na	rzecz

w	tym	zakre

w,	o	których	

ego	Wykona

ch,	 w	 szcze

r.	 o	 inform

U.	z	2017	r.	p

RDZAJĄCYCH

w	postępow

go	wyroku	 s

opłat	 lub	sk

o	wyroku	lub

raz	 z	 ewent

sprawie	 sp

1.3.2018

Wielka 

p	 do	 ich	

nywaniu	

	

arunków	

ych	 lub	

pełnianie	

arcza	 na	

tpliwości	

z	którego	

sie.		

mowa	w	

awcy	lub	

ególności	

matyzacji	

poz.570).		

H	 BRAK	

waniu	za‐

sądu	 lub	

ładek	na	

b	decyzji	

tualnymi	

łat	 tych	
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2)	oświa

zakazu	u

3)	 oświ

kapitało

złożyć	 w

innym	W

2.	 Zama

podmiot

odniesie

3.	Wyko

której	m

o	 którym

kapitało

Wykona

zakłócen

4.	Oświa

wyklucz

trybie	ar

5.	Wyko

ust.1	 p

Wykona

szczegól

informa

2017	r.	p

6.	 W	 p

dokume

	

	

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

adczenia	Wy

ubiegania	si

adczenia	W

owej;	 w	 prz

wraz	 z	 ośw

Wykonawcą	

awiający	 żą

tów	 na	 za

eniu	do	tych

onawca,	w	 t

mowa	rozdzi

m	mowa	w	

owej,	 o	 któr

awca	może	

nia	konkure

adczenia	lub

zenia,	aktua

rt.26	ust.2	u

onawca	nie	j

kt	 1‐2,	 jeż

awcy	 lub	 m

lności	 rejes

atyzacji	dzia

poz.570).		

przypadku	 W

enty,	o	który

ka               
  

chni boiska sp

ykonawcy	o

ię	o	zamówi

Wykonawcy	

zypadku	 prz

wiadczeniem

nie	prowad

ąda	 od	 Wy

sadach	 okr

h	podmiotów

terminie	 3	

iale	19	ust.4

ust.1	 pkt	 3

rej	 mowa	 w

przedstawić

encji	w	postę

b	dokument

lne	na	dzień

ustawy.		

est	obowiąz

żeli	 Zamaw

może	 je	 uzys

strów	 publ

ałalności	pod

Wykonawcó

ych	mowa	w

        

portowego pr

o	braku	orze

enia	publicz

o	 przynależ

zynależnośc

m	 dokument

dzą	do	zakłó

ykonawcy,	

reślonych	 w

w	dokument

dni	 od	 dnia

4	(art.86	ust

3	 o	 przynale

w	 art.24	 ust

ć	 dowody,	 ż

ępowaniu	o	

ty,	o	których

ń	złożenia,	W

zany	do	złoż

wiający	 posi

skać	 za	 pom

licznych	 w	

dmiotów	re

ów	 wspóln

w	ust.1,	skład

 

                
 

rzy szkole Po

eczenia	wob

zne;		

żności	 albo	

ci	 do	 tej	 sam

ty	 bądź	 info

ócenia	konku

który	 pole

w	 rozdziale

tów	wymien

a	 zamieszcz

t.5	ustawy),	

eżności	 lub	

t.1	 pkt	 23	 u

że	powiązan

udzielenie	z

h	mowa	w	u

Wykonawca

żenia	oświad

iada	 oświa

mocą	 bezpła

rozumieni

ealizujących	

ie	 ubiegają

da	każdy	z	W

      

odstawowej w

bec	niego	tyt

braku	 przy

mej	 grupy	

ormacje	 po

urencji	w	po

ga	 na	 zdo

e	 8	 (art.22

nionych	w	us

enia	 na	 stro

przekazuje

braku	 przy

ustawy.	 Wr

nia	 z	 innym

zamówienia

ust.1	pkt	1‐2

a	dostarcza	n

dczeń	lub	do

dczenia	 lub

atnych	 i	 ogó

u	 ustawy	

zadania	pu

ących	 się	 o

Wykonawców

          znak
 

w Kiczorach  g

tułem	środk

ynależności	

kapitałowej

twierdzając

ostępowaniu

lnościach	 l

a	 ustawy),	

st.1	pkt	1‐2.

onie	 interne

Zamawiają

ynależności	

az	 ze	 złoże

m	Wykonawc

a.		

2,	potwierdz

na	wezwani

okumentów

b	 dokumen

ólnodostępn

z	 dnia	 17	

ubliczne	 (tek

o	 zamówien

w	odrębnie.

k sprawy 271

gm. Lipnica W

ka	zapobieg

do	 tej	 sam

j	 Wykonaw

ce,	 że	 powi

u.		

ub	 sytuacji

przedstaw

.		

etowej	 infor

ącemu	oświa

do	 tej	 sam

eniem	 oświa

cą	nie	 prow

zające	brak	

ie	Zamawiaj

w,	o	których	

nty	 dotyczą

nych	 baz	 da

lutego	 20

kst	 jednolity

nie,	 oświad

.		

1.3.2018

Wielka 

gawczego	

ej	 grupy	

wca	 może	

ązania	 z	

i	 innych	

wienia	 w	

rmacji,	 o	

adczenie,	

mej	 grupy	

adczenia,	

wadzą	do	

podstaw	

jącego	w	

mowa	w	

ące	 tego	

anych,	 w	

005	 r.	 o	

y	Dz.U.	 z	

dczenia	 i	
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ROZDZI

WYKON

BUDOW

Zamawi

budowla

	

ROZDZI

1.	Ofert

ręcznym

2.	 Zama

polski.		

3.	Zama

w	oferci

4.	 Oświ

podmiot

w	rozdz

5.	Doku

w	ust.4,	

6.	 Pośw

którego	

o	 udzie

każdego

7.	 Pośw

elektron

8.	 W	 p

o	 który

internet

z	tych	ba

9.	W	 pr

w	 rozd

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

IAŁ	 13.	 W

NAWCY	 W	

WLANE	WYM

iający	nie	żą

ane	spełniaj

IAŁ	14.		POS

a,	 pod	 rygo

m	podpisem,

awiający	 nie

awiający	nie	

ie	w	postaci	

iadczenia,	 o

tów,	na	któ

ziale	8	(art.	2

menty,	o	kt

składane	są

wiadczenia	 z

zdolnościa

elenie	 zamó

o	z	nich	doty

wiadczenie	

nicznej.		

przypadku	 w

ych	 mowa	

towymi	ogó

az	danych	w

rzypadku	w

dziale	 11	 i	

ka               
  

chni boiska sp

WYKAZ	 OŚW

CELU	 PO

MAGAŃ	OKR

ąda	dokume

ją	wymagan

STANOWIE

orem	nieważ

,	w	języku	p

e	 dopuszcza

wymaga	an

	katalogu	el

o	 których	 m

rych	zdolno

22a	ustawy)

tórych	mow

ą	w	oryginal

za	 zgodność

ach	 lub	 sytu

ówienia	 pub

yczą.		

za	 zgodnoś

wskazania	

w	 rozdzial

lnodostępny

wskazane	pr

skazania	 pr

12,	 które	

        

portowego pr

WIADCZEŃ	

TWIERDZE

REŚLONYCH

ntów	w	celu

nia	stawiane

ENIA	DOTYC

żności,	mus

olskim,	pism

a	 składnia	 o

ni	nie	dopus

ektroniczne

mowa	 w	 ro

ościach	 lub	

)	oraz	dotycz

wa	w	rozdzia

le	lub	kopii	p

ć	 z	 oryginał

uacji	 polega

blicznego	 al

ść	 z	 orygin

przez	 Wyk

e	 11‐12	 w

ych	i	bezpła

rzez	Wykona

rzez	Wykon

znajdują	 s

 

                
 

rzy szkole Po

LUB	 DOK

ENIA	 SPEŁN

H	PRZEZ	ZA

u	potwierdz

e	przez	Zama

CZĄCE	FOR

si	 być	 złożon

mem	czyteln

ofert	w	 form

szcza	możliw

ego.		

ozdziale	 8

sytuacji	pol

zące	podwy

ale	8	 i	11‐1

poświadczo

łem	 dokonu

a	 Wykonaw

lbo	 podwyk

nałem	 nastę

konawcę	 do

w	 formie	 el

atnych	baz	d

awcę	oświad

nawcę	 oświa

się	 w	 posi

      

odstawowej w

UMENTÓW

NIANIA	 PR

AMAWIAJĄC

zenia,	że	ofer

awiającego.	

M	SKŁADAN

na	w	 formie

nym.		

mie	 elektron

wości	przed

i	 11‐12	 do

lega	Wykon

ykonawców,

2,	 inne	niż	

onej	za	zgodn

uje	 odpowie

wca,	 Wykon

konawca,	 w

ępuje	 w	 fo

ostępności	

lektroniczne

danych,	Zam

dczenia	lub	

adczeń	 lub	

iadaniu	 Zam

          znak
 

w Kiczorach  g

W,	 JAKIE	 M

RZEZ	 OFER

CEGO		

rowane	dost

	

NYCH	DOKU

e	pisemnej,	

nicznej	 ani	w

stawienia	in

otyczące	 Wy

nawca	na	za

składane	są

oświadczen

ność	z	orygi

dnio	Wykon

nawcy	 wspó

w	 zakresie	 d

ormie	 pisem

oświadczeń

ej	 pod	 okr

mawiający	po

dokumenty

dokumentów

mawiającego

k sprawy 271

gm. Lipnica W

MAJĄ	 DOST

ROWANE	 R

tawy/usług

UMENTÓW

	 podpisana	

w	 języku	 in

nformacji	za

Wykonawcy	

asadach	okr

ą	w	oryginal

nia,	o	któryc

inałem.		

nawca,	 pod

ólnie	 ubiega

dokumentów

mnej	 lub	 w

ń	 lub	 doku

reślonymi	 a

obiera	samo

y.		

w,	 o	 któryc

o,	 w	 szcze

1.3.2018

Wielka 

TARCZYĆ	

ROBOTY	

gi/roboty	

W		

własno‐

nnym	 niż	

awartych	

i	 innych	

eślonych 					

le.		

ch	mowa	 				

dmiot,	 na	

ający	 się	 				

w,	 które	

w	 formie	

mentów,	 				

adresami	

odzielnie	

ch	mowa	 				

ególności	
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oświadc

ustawy,	

korzysta

10.	Wyk

certyfik

może	zł

certyfika

siedzibę

uzyskan

11.	W	p

być	złoż

12.	 Zam

dokume

nieczyte

13.	Doku

14.	 W	

przedsta

samodzi

15.	Pełn

	

ROZDZI

UDZIEL

1.	Wyko

2.	W	prz

wić	pełn

3.	Wyko

1)	repre

2)	repre

zamówi

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

czeń	 lub	 do

Zamawiają

a	z	posiadan

konawca	wp

owany	prze

łożyć	zaświa

at	wydany	p

ę	 lub	miejsc

nia	certyfika

przypadku,	o

żone	w	form

mawiający	 m

entów,	 o	 któ

elna	lub	bud

umenty	spo

przypadku,

awienia	 tłu

ielnie	przez

nomocnictw

IAŁ	15.	INF

LENIE	ZAMÓ

onawcy	mog

zypadku,	gd

nomocnika.	

onawcy	wsp

ezentowania

ezentowania

enia	publicz

ka               
  

chni boiska sp

kumentów	

ący	 w	 celu	 p

nych	oświad

pisany	do	ur

ez	jednostki	

adczenie	o	w

przez	właśc

ce	zamieszk

acji,	w	miejsc

o	którym	m

mie	oryginału

może	 żądać	

órych	 mow

dzi	wątpliwo

rządzone	w

,	 o	 którym

umaczenia	

	Zamawiają

o	musi	być	z

ORMACJE	D

ÓWIENIA		

gą	wspólnie	

dy	Wykonaw

	

ólnie	ubiega

a	ich	w	postę

a	ich	w	post

znego.		

        

portowego pr

przechowyw

potwierdzen

dczeń	lub	do

zędowego	w

certyfikują

wpisie	do	ur

ciwą	jednost

ania,	wskaz

ce	odpowied

mowa	w	rozd

u.		

przedstaw

a	 w	 ust.5,	 w

ości	co	do	jej

w	języku	obcy

m	 mowa	 w	

na	 język	 p

cego	dokum

złożyć	w	for

DOTYCZĄCE

ubiegać	się	

wcy	wspólni

ający	się	o	u

ępowaniu	o	

tępowaniu	o

 

                
 

rzy szkole Po

wanych	 prz

nia	 okoliczn

okumentów,

wykazu	zatw

ce	spełniają

rzędowego	

tkę	certyfik

zujące	na	do

dnich	dokum

dziale	8	ust

wienia	 orygi

wyłącznie	 w

j	prawdziwo

ym	są	skład

ust.	 8,	 Za

polski	 wska

mentów.		

rmie	orygina

E	WYKONA

o	udzielenie

e	ubiegają	s

udzielenie	za

	udzielenie	

o	udzielenie

      

odstawowej w

zez	 Zamawi

ności,	 o	 któ

	o	ile	są	one

wierdzonych

ące	wymogi	

wykazu	wy

ującą	kraju,

okumenty	 st

mentów	wym

t.2,	zobowią

nału	 lub	 no

wtedy,	 gdy	

ości.		

dane	wraz	z	t

amawiający	

azanych	 pr

ału	lub	potw

AWCÓW	WS

e	zamówien

się	o	udziele

amówienia	u

zamówienia

e	zamówieni

          znak
 

w Kiczorach  g

ającego	 zgo

órych	 mowa

	aktualne.		

h	wykonawc

europejskic

dane	przez	

	w	którym	

tanowiące	p

mienionych	

zanie	podm

otarialnie	 p

złożona	 kop

tłumaczenie

może	 żąd

zez	 Wykon

wierdzonej	n

SPÓLNIE	UB

ia.		

enie	zamówi

ustanawiają	

a	lub		

ia	i	zawarcia

k sprawy 271

gm. Lipnica W

odnie	 z	 art.	

a	 w	 rozdzia

ców	lub	Wyk

ch	norm	cer

właściwy	o

Wykonawca

podstawę	w

	w	rozdziale

miotu	 trzecie

poświadczon

pia	 dokume

em	na	język	

dać	 od	 Wyk

nawcę	 i	 po

notarialnie	k

BIEGAJĄCYC

ienia	muszą

ą	pełnomocn

a	umowy	w

1.3.2018

Wielka 

97	 ust.1	

ale	 7	 i	 9,	

konawca	

rtyfikacji	

organ	lub	

a	ten	ma	

wpisu	 lub	

e	11	i	12.		

ego	musi	

nej	 kopii	

entu	 jest	

polski.		

konawcy	

obranych	

kopii.		

CH	SIĘ	O	

ą	ustano‐

nika	do:		

	sprawie	
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4.	 Prze

ubiegają

5.	 Wyk

odpowie

6.	Spółk

mówien

ROZDZI

WYBOR

OFERT	

1.	Kryte

1)	cena	

2)	okres

3)	okres

2.	W	 kr

ocenian

formułą

	

3.	 Ocena

przecink

punktu	

4.	 Jeżeli

podatko

takiej	of

obowiąz

Zamawi

podatko

będzie	p

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

episy	 dotyc

ących	się	o	u

konawcy	 w

edzialność	z

ka	cywilna	je

nia.		

IAŁ	16.	OPI

RZE	OFERTY

	

riami	oceny

–60%;		

s	gwarancji	j

s	rękojmi	za

ryterium	 ce

e	w	odniesi

ą:		

ilość	
punktów	
Cena	=	

a	 punktowa

ku,	 przy	 czy

i	wyższa	zos

i	 złożono	of

owego	zgodn

ferty	dolicza

zek	 rozliczy

iającego,	czy

owego,	wska

prowadzić	d

ka               
  

chni boiska sp

zące	 Wyko

udzielenie	za

wspólnie	 u

za	niewykon

est	kwalifik

IS	KRYTER

Y,	WRAZ	Z	

y	ofert	w	pos

jakości	–	10

a	wady	–	30%

ena,	 o	 który

eniu	do	najn

Najniżs
niepodl
Cena	of

a	w	 kryteriu

ym	 końców

stanie	zaokr

fertę,	 której

nie	z	przepi

a	do	przeds

yć	 zgodnie	

y	wybór	ofe

azując	 nazw

do	jego	pows

        

portowego pr

onawcy	 sto

amówienia.	

biegający	 s

nanie	lub	nie

kowana	jako

RIÓW,	KTÓR

PODANIEM

stępowaniu	

0%.	

%	

ym	mowa	 w

niższej	ceny

sza	cena	ofer
legających	o
ferty	badane

um	 cena	 zo

wka	 poniżej	

rąglona	do	0

	wybór	pro

isami	o	pod

stawionej	w

z	 tymi	 pr

erty	będzie	p

wę	 (rodzaj)	

stania,	oraz	

 

                
 

rzy szkole Po

osuje	 się	 o

	

się	 o	 udz

enależyte	wy

o	Wykonawc

RYMI	ZAMA

M	ZNACZENI

są:		

w	 ust.1	 pkt.

y	spośród	ni

rty	spośród	
odrzuceniu
ej	

stanie	 doko

0,005	 punk

0,01	punktu

owadziłby	d

datku	od	tow

w	niej	 ceny	p

rzepisami.	

prowadzić	d

towaru	 lub

wskazując	i

      

odstawowej w

odpowiednio

zielenie	 zam

ykonanie	zo

cy	wspólnie

AWIAJĄCY	

IA	TYCH	KR

.1,	 niepodle

epodlegając

ofert	

onana	 z	 dok

ktu	 zostanie

.		

do	 powstani

warów	i	usł

podatek	od	

Wykonawca

do	powstan

b	 usługi,	 któ

ich	wartość	

          znak
 

w Kiczorach  g

o	 do	 Wyko

mówienia	

obowiązań.		

ubiegający	

BĘDZIE	SIĘ

RYTERIÓW	

egające	 odrz

cych	odrzuce

kładnością	 d

e	 pominięta,

a	 u	 Zamaw

ug	 ,	Zamaw

towarów	 i	

a,	 składając

ia	u	Zamaw

órych	 dostaw

bez	kwoty	p

k sprawy 271

gm. Lipnica W

onawców	 w

ponoszą	 s

y	się	o	udzie

Ę	KIEROWA

W	I	SPOSOBU

zuceniu	 ofe

eniu	ofert,	z

	
x	60pkt	

do	 dwóch	m

,	 a	 końcówk

wiającego	 ob

wiający	w	ce

usług,	który

c	 ofertę,	 in

wiającego	ob

wa	 lub	 świ

podatku.		

1.3.2018

Wielka 

wspólnie	

solidarną	

lenie	za‐

AŁ	PRZY	

U	OCENY	

rty	 będą	

zgodnie	z	

miejsc	 po	

ka	 0,005	

bowiązku	

elu	oceny	

y	miałby	

nformuje	

bowiązku	

adczenie	



    
 
 
 
 
Gmina L
  

Wymi
  

 

18 

5.	W	kry

punkty	

punktów

1)	okres

2)	okres

3)	okres

6.	 Jeżel

Zamawi

zastrzeż

7.	Wska

okresu	g

8.	W	pr

Zamawi

9.	W	kr

punkty	

punktów

1)	okres

2)	okres

3)	okres

10.	 Jeże

Zamawi

zastrzeż

11.	W	p

Zamawi

12.	Wsk

okresu	r

13.	Wyn

rękojmi	

14.	Ofer

podlega

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

ryterium	ok

za	 każde	w

w,	wg	zasady

s	gwarancji	j

s	gwarancji	j

s	gwarancji	j

i	 Wykonaw

iający	 doko

żeniem	ust.1

azanie	okres

gwarancji	ja

zypadku	za

iający	do	oce

ryterium	ok

za	 każde	w

w,	wg	zasady

s	rękojmi	za

s	rękojmi	za

s	rękojmi	za

eli	 Wykona

iający	 doko

żeniem	ust.1

przypadku	z

iający	do	oce

kazanie	okre

rękojmi	za	w

nik	 zostanie

	za	wady	or

rta	niepodle

ających	odrz

ka               
  

chni boiska sp

kres	gwaran

wydłużenie	 o

y:		

jakości	3	lat

jakości	4	lat

jakości	5	lat

wca	 poda	 o

onując	 ocen

11	i	12.		

su	gwarancj

akości	zostan

oferowania	

eny	przyjmi

kres	rękojm

wydłużenie	 o

y:		

a	wady	5	lat	

a	wady	6	lat	

a	wady	7	lat	

wca	 poda	

onując	 ocen

10	i	11.		

aoferowani

eny	przyjmi

esu	rękojmi

wady	zostan

e	 obliczony	

raz	okres	gw

gająca	odrzu

zuceniu,	zost

        

portowego pr

ncji	jakości,

okresu	 o	 do

ta	–0	punktó

ta	–5	punktó

t	–10	punktó

okres	 gwara

ny	 przeliczy

i	 jakości	kr

nie	uznane	z

przez	Wyk

e	5	lat.		

mi	za	wady

okresu	 o	 do

–0	punktów

–15	punktów

–30	punktów

okres	 ręko

ny	 przeliczy

a	przez	Wy

e	7	lat.		

i	 za	wady	kr

nie	uznane	z

jako	 suma	

warancji	jako

uceniu,	któr

tanie	uznana

 

                
 

rzy szkole Po

,	o	którym	m

odatkowy	 ro

ów;		

ów;		

ów.		

ancji	 jakośc

y	 go	 na	 ok

ótszego	niż	

za	niezgodn

konawcę	okr

y,	o	którym	

odatkowy	 ro

w;		

w;		

w.		

jmi	 za	 wad

y	 go	 na	 ok

ykonawcę	ok

rótszego	niż

a	niezgodne

ilości	 punk

ości	i	będzie

ra	otrzyma	n

a	przez	Zam

      

odstawowej w

mowa	w	us

ok	 powyżej

ci	 w	 innyc

kresy	 roczn

3	lata	 lub	b

ne	z	siwz.		

resu	gwaran

mowa	w	us

ok	 powyżej

dy	 w	 innyc

kresy	 roczn

kresu	rękojm

ż	5	 lat	 lub	b

e	z	siwz.		

tów	 za	 posz

e	traktowany

największą	i

mawiającego

          znak
 

w Kiczorach  g

t.1	pkt	2,	W

3	 lat,	 jedn

h	 jednostka

ne	 pomijają

brak	wskaza

ncji	 jakości	

st.1	pkt	3,	W

5	 lat,	 jedn

ch	 jednostk

ne	 pomijają

mi	za	wady	

brak	wskaza

zczególne	 k

y	jako	warto

ilość	punktó

	za	najkorzy

k sprawy 271

gm. Lipnica W

Wykonawca	

ak	maksym

ach	 niż	 pe

ąc	 niepełny

ania	zaofero

dłuższego	n

Wykonawca	
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2.	W	prz
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c)	 w	 k
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przecink

zaokrąg

11)	Wsz
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umowy	o	

dnia	 jej	

wartości	

wartości	

niejszego	

	 których	

wyboru	
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5.	Przed

6.	Zama

7.	Zama

8.	Zama

do	ofert

9.	 Infor

postępo

10.	 Zam

przypad

pochodz

udzielon

które	m

	

ROZDZI

1.	Udost

rozporz

udzielen

2.	Zama

3.	 Prze

elektron

4.	 W	 p

przyczy

środków

udostęp

jaki	mog

5.	Bez	z

miejscu	

pomocą

ofert.		

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

dmiotem	nin

wiający	nie	

wiający	nie	

awiający	nie

ty	albo	może

rmacje	 doty

owania	nie	m

mawiający	

dku,	 o	 któ

zących	z	bu

nej	przez	pa

iały	być	prz

IAŁ	35.	POS

tępnienie	pr

ądzenia	Min

nie	zamówie

wiający	udo

ekazanie	 pr

nicznej.		

rzypadku	 p

yn	 techniczn

w	 komunik

pnienia	doku

gą	być	one	u

gody	Zamaw

wyznaczon

ą	urządzeń	 l

ka               
  

chni boiska sp

niejszego	po

dopuszcza	m

przewiduje

	wymaga	an

e	dopuścić	ta

yczące	 postę

maja	charakt

nie	 przewi

órym	 mowa

dżetu	Unii	E

aństwa	człon

zeznaczone	n

STANOWIEN

rotokołu	lub

nistra	Rozw

enia	publicz

ostępnia	pro

rotokołu	 lu

protokołu	 lu

nych	 znaczą

kacji	 elektr

umentów,	Za

udostępnion

wiającego	w

nym	przez	Z

lub	 środków

        

portowego pr

stępowania

możliwości	

	zwrotu	kos

ni	nie	dopus

aką	możliwo

ępowania	 a

teru	poufne

iduje	 możli

a	 w	 art.93

Europejskie

nkowskie	Eu

na	sfinansow

NIA	DOTYC

b	załącznikó

woju	z	dnia	2

nego	(Dz.U.	

otokół	lub	za

ub	 załącznik

ub	 załączni

co	 utrudnio

ronicznej,	 w

amawiający

ne.		

wnioskodaw

Zamawiające

w	 techniczny

 

                
 

rzy szkole Po

a	nie	jest	zaw

składania	o

sztów	udział

szcza	możliw

ość.		

ani	 informa

go.		

iwości	 unie

3	 ust.1a	 u

ej	oraz	niepo

uropejskieg

wanie	całoś

CZĄCE	UDOS

ów	zainteres

26	lipca	201

	z	2016	r.,	p

ałączniki	do

ków	 następ

ików	 sporz

one	 jest	 udo

w	 szczegól

y	informuje	

wca	w	trakci

ego,	nie	mo

ych	 służący

      

odstawowej w

warcie	umow

fert	wariant

łu	w	postęp

wości	dołąc

acje	 przekaz

eważnienia	

ustawy,	 tj.	

odlegającyc

go	Porozumi

ci	lub	części

STĘPNIANI

sowanym	od

16	r.	w	spra

oz.1128).		

	protokołu	n

puje	 przy	

ądzonych	 w

ostępnienie	

lności	 z	 u

o	tym	wnios

e	wglądu	do

że	samodzie

ych	do	utrw

          znak
 

w Kiczorach  g

wy	ramowej

towych.		

owaniu.		

czenia	katalo

zywane	 Wy

niniejszego

w	 przypa

h	zwrotowi

ienia	o	Woln

i	zamówieni

A	PROTOK

dbywać	się	

awie	protok

na	wniosek.

użyciu	 śro

w	 postaci	 p

tych	dokum

wagi	 na	 i

skodawcę	i	

o	protokołu

elnie	kopiow

walania	 obra

k sprawy 271

gm. Lipnica W

j.		

ogu	elektron

ykonawcom	

o	 postępow

adku	 nieprz

i	środków	z

nym	Handlu

ia.		

KOŁU		

będzie	zgod

kołu	postępo

.		

odków	 kom

papierowej,	

mentów	prz

ilość	 żądan

wskazuje	sp

u	lub	załączn

wać	 lub	utr

azu	 treści	 zł

1.3.2018

Wielka 

nicznego	

w	 toku	

wania	 w	

zyznania	

pomocy	

u	(EFTA),	

dnie	z	§4	

owania	o	

munikacji	

jeżeli	 z	

zy	 użyciu	

nych	 do	

posób,	w	

ników,	w	

walać	za	

łożonych	



    
 
 
 
 
Gmina L
  

Wymi
  

 

42 

6.	 Zam

W	 wyją

prac	dot

wyznacz

najkorzy

7.	Nie	uj

o	zwalcz

	

ROZDZI

WYKON

1.	Środk

Wykona

zamówi

przepisó

2.	 Środ

warunk

Prezesa	

ochrony

3.	 Odw

Zamawi

której	Z

4.	W	nin

1)	okreś

2)	wyklu

3)	odrzu

4)	opisu

5)	wybo

5.	Odwo

1)	 wsk

niezgod

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

mawiający	

ątkowych	 pr

tyczących	b

zonym,	 nie

ystniejszej	o

jawnia	się	in

zaniu	nieucz

IAŁ	 36.	 P

NAWCY	W	T

ki	ochrony	p

awcom,	 a	 ta

enia	oraz	p

ów	ustawy	–

dki	 ochrony

ów	 zamów

	Urzędu	Zam

y	prawnej.		

wołanie	 pr

iającego	pod

amawiający

niejszym	pos

ślenia	warun

uczenia	odw

ucenia	ofert

u	przedmiotu

oru	najkorzy

ołanie	powin

kazywać	 cz

ność	z	przep

ka               
  

chni boiska sp

udostępni

rzypadkach,

adania	i	oce

e	 później	

oferty	lub	w

nformacji	st

zciwej	konk

POUCZENIE

TOKU	POST

prawnej	(odw

akże	 innym

onieśli	lub	m

–	Prawo	zam

y	 prawnej	

ienia	 przys

mówień	Pub

zysługuje	

djętej	w	post

y	jest	zobow

stępowaniu	

nków	udział

wołującego	z

ty	odwołując

u	zamówien

ystniejszej	o

nno:		

zynność	 lub

pisami	ustaw

        

portowego pr

a	 wniosko

,	 w	 szczegó

eny	ofert,	Za

jednak	 n

	dniu	przeka

tanowiących

urencji,	zast

	 O	 ŚROD

TĘPOWANIA

wołanie,	ska

podmiotom

mogą	ponie

mówień	pub

wobec	 ogł

ługują	 rów

blicznych	 li

wyłącznie	

tępowaniu	o

wiązany	na	p

odwołanie	

łu	w	postęp

z	postępowa

cego;		

nia;		

oferty.		

b	 zaniechan

wy,		

 

                
 

rzy szkole Po

odawcy	 p

ólności	 zwią

amawiający

niż	 w	 dni

azania	infor

h	tajemnicę	

trzeżonych	

DKACH	 OCH

A	O	UDZIEL

arga	do	sądu

m,	 jeżeli	 ma

eść	szkodę	w

licznych.		

łoszenia	 o	

wnież	 organi

stę	organiza

od	 niezgo

o	udzielenie

odstawie	us

przysługuje

owaniu;		

ania	o	udzie

nie	 czynno

      

odstawowej w

protokół	 lu

ązanych	 z	 z

y	udostępnia

iu	 przekaz

rmacji	o	unie

przedsiębio

zgodnie	z	po

HRONY	 PR

LENIE	ZAMÓ

u)	w	niniejs

ają	 lub	 mie

w	wyniku	na

zamówieni

izacjom	 wp

acji	uprawn

odnej	 z	 p

e	zamówieni

stawy.		

e	wyłącznie	

lenie	zamów

ości	 Zamaw

          znak
 

w Kiczorach  g

ub	 załączn

zapewnienie

a	oferty	w	te

zania	 infor

eważnieniu	

orstwa	w	roz

ostanowieni

RAWNEJ	 P

ÓWIENIA		

szym	postęp

li	 interes	 w

aruszenia	pr

u	 oraz	 spe

pisanym	 na	

nionych	do	w

przepisami	

ia	lub	zaniec

wobec	czyn

wienia;		

wiającego,	 k

k sprawy 271

gm. Lipnica W

niki	 niezw

em	 sprawne

erminie	prz

rmacji	 o	

postępowa

zumieniu	pr

iami	rozdzia

PRZYSŁUGU

powaniu	prz

w	 uzyskaniu

rzez	Zamaw

ecyfikacji	 i

prowadzon

wnoszenia	

ustawy	 c

chania	czyn

nności:		

której	 zarz

1.3.2018

Wielka 

włocznie.	 				

ego	 toku	

ez	siebie	

wyborze	

nia.		

rzepisów	

ału	25.		

UJĄCYCH	

zysługują	

u	 danego	

wiającego	

stotnych	

ną	 przez	

środków	

zynności	

ności,	do	

zuca	 się	
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2)	zawie

3)	okreś

4)	wska

6.	Odwo

elektron

podpise

7.	Odwo

odwołan

Domnie

terminu

jego	wn

8.	 Wyk

Zamawi

zaniecha

przysług

9.	 W	 pr

albo	dok

ustawie

10.	Na	c

11.	 Odw

Zamawi

środków

sposób.	

12.	W	ni

postano

zamiesz

warunk

13.	Odw

dnia,	 w

wiadom

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

erać	zwięzłe

ślać	żądanie

azywać	okoli

ołanie	wnos

nicznej,	 op

em	elektroni

ołujący	prze

nia	w	taki	sp

mywa	 się,	

u	 do	 jego	w

iesienia	prz

onawca	 mo

iającego	 o	

aniu	 czynn

guje	odwoła

rzypadku	 uz

konuje	czyn

	dla	tej	czyn

czynności,	o	

wołanie	 wn

iające‐go	 sta

w	komunika

	

iniejszym	po

owień	specy

zczenia	 ogło

ów	zamówi

wołanie	wob

w	 którym	 po

mość	o	okolic

ka               
  

chni boiska sp

e	przedstaw

e,		

iczności	fakt

i	się	do	Prez

atrzone	 od

icznym.		

syła	kopię	o

posób,	aby	m

iż	 zamawia

niesienia,	 je

zy	użyciu	śro

oże	 w	 term

niezgodnej

ości,	 do	 kt

anie	na	pods

znania	 zasa

nności	zaniec

nności.		

których	mo

nosi	 się	 w

anowiącej	 p

acji	 elektron

ostępowani

yfikacji	istotn

oszenia	 w	

enia	na	stro

ec	czynnośc

owzięto	 lub

cznościach	s

        

portowego pr

wienie	zarzut

tyczne	i	pra

zesa	Izby	w

dpowiednio	

odwołania	Z

mógł	on	zap

ający	 mógł	

eżeli	 przesła

odków	komu

minie	 przew

j	 z	 przepis

órej	 jest	 on

stawie	ust.4

adności	 prze

chanej,	infor

owa	w	ust.	9	

w	 terminie	

podstawę	 je

nicznej,	 albo

u	odwołanie

nych	warun

Biuletynie	

onie	internet

ci	innych	niż

b	 przy	 zach

stanowiącyc

 

                
 

rzy szkole Po

tów,		

awne	uzasad

w	formie	pise

własnoręc

Zamawiające

poznać	się	z

zapoznać	

anie	 jego	 ko

unikacji	elek

widzianym	

sami	 ustaw

n	 zobowiąz

.		

ekazanej	 in

rmując	o	tym

nie	przysłu

5	 dni	 od	

ego	 wniesie

o	w	 termini

e	wobec	tre

nków	zamów

Zamówień

towej.		

ż	określone	

howaniu	 na

ch	podstawę

      

odstawowej w

dniające	wni

emnej	w	pos

cznym	 pod

emu	przed	u

z	jego	treścią

się	 z	 treśc

opii	 nastąpi

ktronicznej.

do	 wniesie

wy	 czynnoś

zany	 na	 po

formacji	 Za

m	Wykonaw

uguje	odwoła

dnia	 przes

nia	 –	 jeżeli	

e	10	dni	–	 j

ści	ogłoszen

wienia,	wno

ń	 Publiczny

w	ust.11	i	1

ależytej	 star

ę	jego	wnies

          znak
 

w Kiczorach  g

iesienie	odw

staci	papier

dpisem	 alb

upływem	ter

ą	przed	upły

cią	 odwołan

iło	 przed	 up

	

enia	 odwoła

ści	 podjętej

dstawie	 ust

amawiający	

wców	w	spo

anie,	z	zastr

słania	 infor

zostały	 prz

jeżeli	 został

nia	o	zamów

osi	się	w	ter

ych	 lub	 spe

2	wnosi	się	

ranności	 m

ienia.		

k sprawy 271

gm. Lipnica W

wołania.		

rowej	albo	w

bo	 kwalifik

rminu	do	wn

ywem	tego	

nia	 przed	 u

pływem	 ter

ania	 poinfo

ej	 przez	 ni

tawy,	 na	 k

powtarza	 c

sób	przewid

rzeżeniem	u

rmacji	 o	 c

zesłane	 prz

ły	przesłane

wieniu	a	takż

rminie	5	dni

ecyfikacji	 i

w	terminie

można	 było	

1.3.2018

Wielka 

w	postaci	

kowanym	

niesienia	

terminu.	

upływem	

rminu	 do	

ormować	

iego	 lub	

które	 nie	

czynność	

dziany	w	

st.4.		

zynności	

y	 użyciu	

e	w	 inny	

że	wobec	

i	od	dnia	

stotnych	

5	dni	od	

powziąć	
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14.	 Jeże

wyborze

1)	 15	 d

zamówi

2)	1	mie

Publiczn

15.	 Zam

kopię	 o

zamówi

specyfik

której	je

Wykona

16.	Wyk

dnia	otr

rozstrzy

Prezeso

elektron

odwołan

17.	 Wyk

postępo

na	korzy

18.	 Zam

Wykona

zgłaszaj

rozstrzy

opozycję

posiedz

przysług

19.	 Czyn

z	 czynn

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

eli	 Zamawia

e	oferty	najk

ni	 od	 dnia	

enia;		

esiąca	od	dn

nych	ogłosze

mawiający	 p

odwołania	

enia,	 a	 jeż

kacji	istotny

est	za‐miesz

awców	do	pr

konawca	mo

rzymania	ko

ygnięcia	na	

wi	Izby	w	p

nicznym,	 a	

nie.		

konawcy,	 k

owania	odw

yść	jednej	ze

mawiający	

awcy	 nie	 p

ący	 opozy

ygnięcia	 na	

ę.	 Postanow

eniu	 niejaw

guje	skarga.

nności	 ucze

nościami	 i	

ka               
  

chni boiska sp

ający,	 mimo

korzystniejs

zamieszczen

nia	zawarcia

enia	o	udzie

rzesyła	 niez

innym	 W

eli	 odwołan

ch	warunkó

zczone	ogłos

rzystąpienia

oże	zgłosić	p

opii	odwołan

korzyść	 str

postaci	papi

jego	 kopię

którzy	 przys

oławczego,	

e	stron.		

lub	 Odwoł

óźniej	 niż	

ycję	 uprawd

korzyść	 st

wienie	 o	 u

wnym.	 Na	

.		

estnika	 post

oświadczen

        

portowego pr

	 takiego	 ob

szej,	odwoła

nia	w	Biule

a	umowy,	jeż

eleniu	zamów

zwłocznie,	 n

Wykonawcom

nie	 dotyczy

ów	zamówie

szenie	o	zam

a	do	postępo

przystąpieni

nia,	wskazuj

ony,	do	któ

erowej	albo

ę	 przesyła	

stąpili	 do	 p

jeżeli	mają	

łujący	 moż

do	 czasu	 o

dopodobni,	

trony,	 do	 k

uwzględnien

po‐stanowie

tępowania	 o

niami	 strony

 

                
 

rzy szkole Po

bowiązku,	 n

anie	wnosi	s

etynie	 Zamó

żeli	Zamawi

wienia.		

nie	 później	

m	 uczestnic

y	 treści	 ogł

enia,	zamies

mówieniu	lub

owania	odw

ie	do	postęp

jąc	stronę,	d

órej	przystęp

o	elektronic

się	 zamaw

postępowan

interes	w	 t

że	 zgłosić	

otwarcia	 roz

że	 Wyko

której	 przy

niu	 albo	 od

enie	 o	 uwz

odwoławcze

y,	 do	 które

      

odstawowej w

nie	 przesłał	

ię	nie	późni

ówień	 Public

iający	nie	za

niż	w	 term

czącym	 w	

łoszenia	 o	

zcza	ją	równ

b	jest	udost

woławczego.	

powania	odw

do	której	prz

puje.	 Zgłosz

znej	opatrz

wiającemu	 o

nia	 odwoław

tym,	aby	od

opozycję	 p

zprawy.	 Izb

onawca	 nie

stąpił;	 w	 p

ddaleniu	 op

zględnieniu

ego	 nie	 mog

ej	 przystąpi

          znak
 

w Kiczorach  g

Wykonawc

ej	niż	w	term

cznych	 ogło

amieścił	w	B

inie	 2	 dni	 o

postępow

zamówieniu

nież	na	stro

ępniana	spe

	

woławczego	

zystępuje,	i	i

zenie	przyst

one	kwalifik

oraz	 wykon

wczego,	 staj

dwołanie	zos

przeciw	 pr

ba	 uwzględn

e	 ma	 inter

przeciwnym

pozycji	 Izb

albo	 odda

gą	 pozostaw

ił,	 z	 zastrze

k sprawy 271

gm. Lipnica W

cy	 zawiadom

minie:		

oszenia	 o	 ud

Biuletynie	Za

od	 dnia	 otrz

waniu	 o	 ud

u	 lub	 post

nie	internet

ecyfikacja,	w

	w	terminie

interes	w	uz

tąpienia	dor

kowanym	p

nawcy	 wno

ją	 się	 ucze

stało	 rozstr

rzystąpieniu

nia	 opozycj

resu	 w	 uz

m	 razie	 Izba

ba	 może	 w

aleniu	 opoz

wać	 w	 sprz

eżeniem	 zg

1.3.2018

Wielka 

mienia	 o	

dzieleniu	

amówień	

zymania,	

dzielenie	

tanowień	

towej,	na	

wzywając	

	3	dni	od	

zyskaniu	

ręcza	 się	

odpisem	

szącemu	

stnikami	

rzygnięte	

u	 innego	

ję,	 jeżeli	

zyskaniu	

a	 oddala	

wydać	 na	

zycji	 nie	

zeczności	 				

głoszenia	
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sprzeciw

stronie	Z

20.	 Odw

ze	środk

Izby	lub

21.	 Do	

17	 listop

jeżeli	us

22.	 Jeże

wolny	o

23.	 Zam

w	formi

24.	 W	 p

w	odwo

oraz	ucz

Wykona

przystąp

lub	 uni

zawarty

25.	 Jeże

Zamawi

przedsta

wykonu

zgodnie

26.	 W	

w	 odwo

postępo

odwoław

w	 postę

Wykona

Lipnica Wielk
 

iana nawierzc
 

wu,	 o	 który

Zamawiając

wołujący	 or

ków	ochrony

b	sądu	albo	n

postępow

pada	1964	
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