
soli .;„O:!I) hIIpH

)Hos,enie nr 75)ąx7—N—2o:1o r dni3 30.11.2010

Sieć Ihidawcza LU KASI [WICZ — I nstylii( U iókieiinic(w:i Bn(iowa ł)O(ici.yszczilIli ścieków

przemyslowych wraz z (ohlarzysz;eą iiIIr:istrlIktnn! Iechiiiczii:i w biidyiikii Sieci Badawczej

Liiluisiewiez — Inst tulu \Vlókienuiclwa w Lodzi P”Y iii. Siiieiitj 5

OGIASZENii O 1A\I(”)WIENIL — Roholy I?ul(i()l%LlIi1”

7a mieszczanie oIoszen ja: Znm ieszez:in ic ohou i izkowe

()tIoszenie (iolyczy; Ziinóyienij publieneuo

Zamnóiyienie (iOtYCzY 1)Ii)jek(ul liii) l)r()laI11tI WS1)ólIiituilSOl%2flC(I fe ŚIi)(1k4%Y uiiii [:uIm)1)ejsl(iej

Nie

Nazwa P l1)j ek tu 1111)1) rogfll lilii

O za niówieiiie luoga uhiegać sic wyl czii je zakłady p ran ch ronioilej oraz wykouaw c k(ón cli

działaj flOŚĆq lub (I/ja Iluillość ich wyod ręl,ii iOii\ eb orgaiiizacYj nie jednostek. które I)ędą realizowaly

zamówi cnie, ni wj Iii oj e spo leczu q I za wodo iy ą iii tegracj ę osóli będą cyc li czio Ii ka liii grum p spo lecznic

fl a rgi II 21 i/011 2113 eb

N e

N:ilezy” n)dlć nHniIllflIny pmocenk \Y \ySkiIłflik niurwłnieiii:I (1501, nalez:ieyeji do jednej łub Wiecuj kalegorn.

o których mowa wart. 22 usi. 2 ustawy P/f. nie lUlliejszy iiIZ 30%. osób /UtRmtłnioIlyeh [)CZC/ Zaklady [)Iiiey

ellronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA L ZAMAWIAJĄCY

Post epowa nie iirzc P mw :1(1/2 e eiit ni iiiy zl 111211 aj :jc

Nie

I”Osteł)owa nie przepro%%adza pod Iii iot. któremu zamawiający powierzyi/powierzyłi

przeprowadzenie posttpowauia

Nie

In t) rui a ej e II 2 teina p od in joto któ mciii u za iiiaw jaj ąey po iyi erzyi/p owi cny li p rowa(łze O ic

postępowa fl 12

Postupon anie jest przepron adzaiie wspólnie przez z:imawiaj:nyh

Nie

1/lb



30.11 2O”II litipu //IIł.p.Iltp.clcw

lezeli Lik. ujlezy \%yIiiieflić jdIlhl\\ iajaeyeli. kićr,y \ySIlóIiile przeprowadzaja I1OSICJ)OWflnie OLI!

adiesy ich siedzib, krajowe iiiiiuery deitylikacyjne oniz, osoby do kontakiow \\ flit / (lanyIui do

k i I ki O\V

POSIejfl)UafliC jest „)rzej)r)w)(ltIile wsj6Iiiie Z ZIIi1;iwiaj:!CYI11i I. iflhiyCIl 1)2(1511Y eiloiikoiyskjeli lJiiiI

E lin) ) Cj S kiej

N ie

„\ I Yi)(l”U 1)Ii.e1)14)I%I(iZlI1i2 I)0SIVI)0lli1lI1i IySI)ÓIIIIC Z ZUI11;l1%i;ljJC3I11i Z iiiiiycli 1)2(15(1V

czioii kowskich U iii Eti 1) 1)Cjskiej — Illflj ąCC 1251 ()501Y2 lit knljO%yC fllW() /111161V jeń publicznych

lii [4),1%% 2C C (10(111 kaw e:

I. I ) NAZWA I A DRES: Sieć I śadawezn JAJ KASI I W R „L — Insty(til WIókiennicIwi, krajowy numer

ideinyflkaeyjny (10005023 V00000. ni. Iśrye,ińska 5 I . )2— 103 Lody. woj. lodzkie. pnnstwo Polska. Lei.

4842h I („3103, „ e—maml mpiolr wska(riw.Iodz. pI, „ faks ł 4ą4267Q263N.

Adres s(rony internetowej ( UI(L): w ww. iw. iodz.pI

Adres pro Ulu nabywcy:

Adres słony niermletowej pod k bryi mozna tizysk ć dostep do narządzi i umzadzen lub lormam ów

plikow. kióre nie sa CHOIllIe dostepiw

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inny (proszą ohreiić):

Instytut I adawezy

1.3) WSPÓLNE UI)ZIELANIE ZAMÓWIENIA („jrżcfldofl”czj):

Podział obowiizkow miedzy zaminlwiajacymi w. przypadku \\spoin—”.o prieprowidzani posiepowani.

W (ViiI W przypad ku W SPOI lego przepro%yidzanll pOstepo\\ in ii z zamaw maj aeyi ni 7 i nflych I1a(Ist\y

czIoIIko\\skiell Jmlti 1:iiropejskiej (który z. t3iiUŁW iajcyeh Jest odpowiedzialny za prz.eprowadzeiiie

poslepowanii, Cł)” i wjakim zakresie ii )rzepr)wadzcnie pO5tClO\Ylflia odpowiachiją pozostali

zinilw uijaey, czy zimowienie bedzic udzielane przez kizdero z ziiiiuwiiieych indyWidUkIIlIe, Ul)”

/11110W ieflle zosLinie Citiziciolle W lIllieiliu i iia rzecz pozostllyeil zalluiwiajieyeh)

1.1) KOMUNIKACJA:

Nieoniiiczony. l)Clll\ j bCZ1WśrCdfli (IONtCJ) (1(1 (IoktliiICIi(6W z 1)os(ępowaIIil nioźni uzyskać 1)0(1

ad resem (U R L)

Tik

W W W - I W. I odz. I

;\dres 5(11)11% ifltCrilCtOW Cj, 1111 której zIIllicSfCZOll;l I)C(IziC specylikicja istotnych warunków

hilps 2i1i



:jo. li .202<) hIIpH fltJLp.uĆp.goy.pIIZP4OOPodgIndOpubIIkownni,go.uspx?Id4fddInl98—68hO•475c—U7uII•hI2 1I(eIc:I5t)()

tI 111(11% ich II

I ak

WWY. I W. 4>d,. )l

I)oNtcb (IQ dokłIhhhcIhIó% Z p(iNępO%%ahIi;I je5 ogr:hhlicZoJh% — nięcej inhriiiacji iimita uzyskać pod

:1(1 resein

Nic

Oferty liii) wnioski o <ioijuszezeiiie do u<lzjalii ii postepowaniu iiależy przesyiać:

I leki Ub II kul je

Nic

Dopuszczone jest przestanie ofert liii) wniosków o dopuszczenie do u(lziaihI W postępowaniu w

iIlIlY s1josob;

Nic

inny spusob:

\% iii;ltaiie jest przesianie ofert liii) wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu W innY

51)Osób:

inny .posoh:

I”iscmnic, zocInic rozdziałem X Xl WZ

Adres:

Sieć I śaduweza Luki,ieu łez — Instytut \VIók icnnetwa. ni. I rzezinki 1! I 5. Q2— I (13 LÓdż

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nic sa ogó In je d ust ep ne

Nie

N icogran iczony. pel ny, bczporcc ni i bezpiatny (lOstcp do tych nirzcdzi mo)nłl uzyskać pod adresem

([J kl.)

sIKCJAIPRZEDryIIOT ZAryIÓWIENIA

hUps.//bzp.uzp.goypUZP4OOPadgladOpoblikowaqsgu.aspxM=4fddb98-f3dbO-475s:-7u-b „1Le:i )bo



O. Ii :?D:”u IlttpH ;„hi.p LILL(lI)Y I)IZP.IODP(iII(jIilcIDpi.Ohik(wIini „!l r.px?III:.IlcIcIth,9H.libhfl..I1”iI:.9hIII,.hn2 I „iiiOcI)UiO

11.1) Naziya uad:ina zaiiićiyiciiiu pr/Ibl /aIlIafl111j4Ccg0 Ihl(I()Wd podczyszcyIn ścickó\y

))y/cl1ySh)\yych \YI1 1 h)\y1)y1y814ca inisiiuk1ura lcchniciiu, \\ budynku Sieci fladuwcicj IAlk3siewic/

- lnsIylLi(Li \VlóLiclIIucl\yl W I.otlii ni. Śnic?ne 5

N iiiiicr referencyj iiy: lZ/ZP—23—24 20

Przed fl”N/C/CCielll 1)Os(ej)(lWallhI (I ll(lZiClCIIiC zaniónienia I)l”/eI)l”Ofla(IlOil() (lialog (echnic,iiy

Nie

11.2) Rodzaj zamńwieni:i: Roboty bticlowlanc

11.3) liifoi-iiiacja O niożliności slJadania ofer( częściowych

Zamówienie potlzielone jest na ctesei

N je

Oferty hut wnioski () (101)LI5/.cl.CIiie (In U(Ili;IIII IV I)O%icIHlwaIiilI można SkIatIac II odniesieniu (10:

Za mawiaj qcy zlisi rzega Sobie j)flIW() tho Ii(Izielefl ii l:cznie iiasi ) iującycli c/ĄSCi I nit grtl) części:

Ma ks\ nialiia liczba cześci zanióli icnia, na które może tost ać udzielone za niówien ic j ednenu Ii

IV koiHiWcy

11.4) K rót ki opis przedmiotu zamówien ja (i iie/knsc. :;aIb ić y, iucbu / i/osi (los/Uli, IL III liii) „?)ho/

hzn/oiubniur/z lub otnhun .:u/”o/I:e/u)iiyIIIul / IiynIarw, ) a iy prz\padkti partneistw;i innowacyjIue!.o

— okresienie zapotrzebowan i:i na mnowacyj in J)rodukt, nslugę nit roboty Itiid owhn ue: Przedmiotem

iw nó\4 i cni jest przebudowa porn ieszczem”i w kondygnacji (Jol nej hudynk Li produk cy n — mawizynow ego

Sieci I adawcz Lukasiewicz - I nsiytuLu Wiókienniewa w LoLm p iyy u SIiienLj 1 J)I podcszezalnic

clckó\y tecI]Iloi()icynyeb \yraz z ur;adzeniauiu icclinokugieynyitii i btido Ianymiui iti dy:alec

cwidencyjne nr 3. 10 oraz budowa wyzia nijeszania sciekow w śladzie sunieNeel kanalizsicji

zlokalizowanci na ([halkach CU idcncyjnyelt nr () •L 5. I”odczyszcyalnia ścieków ma

utrzyrnan paranlctrow ścieków oczyszczonych z.mdnycli Z projekueuii. Ze \\ ziIcdi.i nit .klad chiemnieziiy

scickow pou.leyyszczuiiiesc ickow” oparte zosti lo im metodzie ko;igtiiacji. Ih)kuhiieji i flotacji. Szezególowy

Oi 5 przed ii otuu zm iiow itii ii ok resiitj dokumenty \ycI]0(lhiice 5k lad dokument iq pnuek towej. ktorc

sLanowii lfltCWblliiit C7LC SIW/. S! Lo w szczegolimsur : Projekt wykommawezy(irchitektur:i. konstrukcja.

eItLuiyku. list. snitirne I ] Projekt wykonawczy (automatyka): SIcY\cJa icchniczna wykonania i

/l6



30.11 ..I)2I) 1111111. /fl)tlt.iitI).( iiy.1i11/PĄIHII”iiih1liiIC )pIIiI.MIW,iiil.iin iIHX Hi •4hiiil,i,Wi flI$IiO—t7(k:.flhc,h•h;i” • „iiĄIcIi5hO

t)(llih)it.i inkiot liII(lOWhIIiy”cII. 8I)ceYIIkItIk iuilciy i(tIiItiY\yiC leśnie / pr ekteit. rysuiikaiiii,

kositoiyseni. iiinyiiii (lOkIll))L”i)Ialiii (IIisIibieyil1i ii\\estycj i sIii1O\yi.ILyliii iitc”.lailh) czI5C IOlIflLlitO\y

isItiO\IIiHl. \\„si.elkic rI)z\V1a7iliIa teeliiiieine /\Ą azane /. Pra”AiiIoy,i iealiiieja biidl)\yV i

przekazanieni pricdiuio(ti zamówienia Inwestorowi. a luc zawaric w tIokLiiiucfltaci yiiuiie być wykonane

zgodnie z oIiowią/tI)acynii \y I)ud)\\ nictwie iiwmaiuui i sziuk bud uu lalią. imawia)ący posiada

lisiepujące decyz)e iidiniiuistnieyiue oraz dokuiiienty zwane z przcdiuuiotem zamów icmuia: I

Pozwolenie wodiuupniwmie (hi 1.—IW znak Po/li/542 I (LI XSm.2020Pl. z dii. 02072020 r. 2)

Pozwolenie wodnoprawne dht kKO )—VIT sp. z o.o. znak PO/t 7.5.1210.1 8ómuu.2020.PL z. dn. 02.07.2020

r. 3) Decyzja ZWiK znak \VRi.400.20 19.09. zdn. IX. 11.201 V r. zgoda iti \\pro\yatlzenie mieszaniny

cieków zmieszanych do k nalizacj; mwjskicj 4) Decyzi ZWIK znak W[T.121J32.2O2WWIAT. / dn.

29.01.2020 i. zgoda ta budowt p dczysz.ezalni raz z ohiekbiiiii Iowarzyszącymui w niz /. warunkami 5)

I)ccyzia ZWK znak WTG.742. 10.2020 z dn. I 9JR2020 opinia ZWiK (tot. operatu WodnopraWncĘo

(i Decyzja O śn)dowiskow yeh tiwiiąinkowaniaclu ni W/t J i2020 znak 1)1 :K-OŚR-I .6220.56.2020 z dn.

27.07.2020 r. 7) Decyzja o warunkach zabudowy nr Dl”RG—UA—IX. 1480.2020 z dn.0 1.10.2020 r. 8)

Decyzja o OZ\\ olenui na budowe nr DPRG—UA—\ .2989.2020 z dn. 05. II .2020 m. Lahtczony przedmur

robót stanowi edynie podstawc iii lormacyjitą i nie może stanow ić jedynej podstawy wyliczenia ceny

oterly. Przedstawione w przedmiarze robót nak lady rzeczuw e wraz z zestawieniem podstaw on ycli

mawrialow sluzą tylko celom lntormac\ no ni. \Vykonawca może z nich skorzystać. ale nie

ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, ktora jest cena ryczaltową, należy uwzglydnić

wszystk c nak hidy R bre sa ni ezbcdnc do wy konaniu opisane2o U S I \\ Z — I „rzcdmii totu Za niw ien lit.

Wykonan ca zobow I azany jest na podstawie całej dokuinentaci i projekiow ej, san iudzic lnic opiacow zić

przedmiar robot i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty sk lidajace sic na cal;! dok timentace

proJeIto\yą i dohon;iu stosow inc Ii wył iczeń na potrzeby o crty_ kłoni za ni erza zlozy”e. I „rzediiiiot

zamówienia zostal w niektórych elementach opisany przez Zaimiwi;ij ergo poprzez wskazanie standardu

(ceytikacji technicznych lub s\steluon odniesienia). dopuszeza si n kc zastosowanie iozw iijlań

równowaziiyeh Opis\”\Yin\”lfl ale nid warunkiem, że bedą tloyczyc zipnektowLmcj technologii

podczyszczania scieków. \\ skazane piniinetry (charakterystyka) zastosowanych urządzeń. standardy

robot budowlanych dostaw okreslaja niininialne warunki techniczne. eksploatacyjne użytkowe i

funkcjonalne, jakie ma spelniać prztIniiot zimn ieniit. kwentualne wskazane w dokumentach znaki

tow arOn e. nazw y własne. itp. — stanowia wylucznie w z.orzec akoeiowy. Uiikcjonalny, techniczny

technologiczny dotyczacy przeJm mu zamuwieneL. We wszystkich przypadkach. w ktoryeli ze w zgledti

iii speeyhkaej Przedmiotu Zamowieni;i wskazano pochodzenie, nazw nuateri;ilów, urządzeń.

oprognilliow anie. syst cnn I nb ich pocluoclzen ie. dopuszcz;i sic st osow unie m;itenalow . urządzen. systemy

ww nowazne, tj. wszelkie wy mienione z nazwy inaterialy, urzadzenia. systemy użyte w przekazanej przez

hi;. :)„pu7p.;I)y;)i/Z1DOPc)(i:;liiQp.u)t ow nł 1). spx?id4fII ;I )Sfi1i:Q—7R-_97f—b;1;tk I:O



30.11 :„u:”o „iIIpii I”iwp.iip IjIiy pII/PdOOI”liiII:lIIC)JHIbIikuw iiiiiiin..u.px” iii k,iIckIhl.!IM.O IhO..l?fc.97i.i,.iw,2 I,”iiII.!flh)I)

/UiI%I\\ I3)CC33 ti LIlifleIltucIl Itili ich lit%cltO(I/eIiIe. sIu2i \\yIuczIue okyeśeiiiu iiiduythi nio b\

iat4pioiie iiiiiyiiil (I nic tusiycli linueInicl technicznych. tiżytkowycli. ukuściowyeli, ILIilkCjOi]uIiIych

\\il0iich estetyciiiycli. pr/v ti\Y/rlCdiiieniLI pu \yi(llLfl\eI \\Si0IpIICy / poznstilyiiii iiuileriakuui,

LIIYudieiiIuIUi. Poccie iowiiowainoci /IhIjdLIte lOWili J nIsIoso\\ unie w priypidkti. tIy !uiiii\\ :11ey

opisul przedmiot !:imó\\ leniu ZU OIiiOC iR)lIil, uprobut_ 5PLcYIiliciI technicznych i systemów

otliiieseiii:i. Użyte U iloktiiuentucji iluiwY, które wskuzuju lub iuoIyliy kobiriyc SIC / prodticentein lub

Itr ua, nie nmju im celu prelcrow:iiiie wzwiuiaii d:iiieuo protIicent:i leci \yskuzzlnie im iozwi:ii:iiue. który

powinhlo posiuduc cechy techniczne, techiioloicine nie gorsze otl potlaiiycli U (lokLiiuenI:icJI Iechneziiej.

Zustosowuii je rozwi:zań rownowuznych nie może pro\\”:Idzć do pogoiszen In w kiści wose przed ni ol LI

zninowieiiia u stosunku (10 przewidzi:inycli w dokuinenl:icji technicznej. ilu do ziuinny ceny. ani do

ii:iniszeiuja przepisow pfliwi.

11.5) (;lón ny kod („ IW: 1523 I 3 (H)—

I)odat Lanc kotly C IW:

kod C PV

4 51:;0000—o

45410000—1

45440000-3

45; 11000—1)

453111

45315300-l

45l 0oo—;

45 111200—O

45112000-5

45252200-0

11.6> („ilkowita wnrtość tim(Wieflia (jch”/i !ću ?ttiIn/ju(IprNhr/(” /I?/ć)//IIthj” O iiailuści :cwImI/e;zni):

W „ift0C bez VAT:

ziinun” iunjoii”ich liii, Ćt1,nnnu:n(tu SlNh”/JflI ćiIiijuii —.cć/ćit/1LWI”ći ću/Lcnit/cr

https: bq uziquy.pIJZP4ODPi )Ia(IO[)uI)I rflyldflS(J flSpX;”I(J4f(Ir!It9HIhhD—375C97b—b; 2iit);9t,Q i/i I



30,11 .:!„fl Iittpt .IYi:.tI7i,Ii.tiii2liidli:11!HCJ

„;sczksi,,,ub,ti lich/os n rcclr,i; ohicsii o/wir/ci: i”ucu/ci IIiIJOiIU )cIflZOiiU/ hi/i cIiHcflflicflcc) yy/eInu

cIklI/u;ii)

11.7) Czy IW/CW i(IUje 5i ii(IiieIeIiie zailiówień, ) któflcIi mowa w art. 67 ust. I pkt 6 I 7 liii) wart.

134 ust. 6 pKt 3 usta W% Pip: Nie

)kreIenie przedmiotu. wmelłwei łub zakresu oni. waninków mul akich zostaną Lkł/iClOiiC /iiiit)\ViCi)IH. (I

których nowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip:

11.8) Okres, w kl 4r iii real izow a ile 1) ęd ue za ni ów je iiit” liii) okres, iii Id o IV LOS a In za nart :1 u lii 0W a

ramowa lub okres. im który został ustanowiony (lynaliliCzny system zakupów:

miesiącach: hib (IniacIj: 120

„II)

(lata fl)il)OCZtCI : 111/) zakończeii ja:

11.9) In I”o i-iii aej e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOJICZNYM, FINANSOWYM I TEChNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘI”O\% ANIU

111. I . I ) Koni pet cnej e Iv b np niwo ien ia do runa (licu ia ok reslonej (izm In I iiośei zaw4)(I owej O ile

wynika to z odrębiiyeli przepisów

Okicślciiic w:iruiiko : Zamn;n\ iacy nic okrcIa warunku \% ww. zakresie.

nlb mm e ducia uk OU c

III. 1.2) Sy ttiacj li Iiiiaiisowa IUI) ekoiiomniczna

Okresicnic warunk \y: Wykoniuw cn spełni warunek eżeli wykaze, te posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiazaiicj Z przedniiolcm

zanmowieflia na sunie rwarancyjną lic mniejszą ni I 000 000.00 71.

ni )rnl Ic) e duR kl t Kc )\y c

III. t.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunku\% : \kykoiiawcu spełni w arunek jezeł wykuze. ze: I . W okresie ostit mieli .5 lat

przed upływem terminu sklidinii oFert. i jeżeli okres ułzimlalnosci jest krótszy — W tym okresie.

wykonu nałezyeie co najmniej: • dwie -ohoty imstilwyjmic nb iniulace swym zakresem wykon:inme

podezyszezilim semekow wraz z rohot;iiiii insiiIieyjnymui W 1)111 iutomnatyka AKI”iA O wirlo.ci

mini mu mn 700 000,00 zł biul to każda; dwie roboty budow I inc obejmujące sw oim zakresem

przebuicłowt poinwszezeń I w\konInie robót Konstrukcyjnych o w;irtosci inimlimuro 0 000.002) biulio

7/li



:ło. .„n:”n „ilip. hiti iići.iiy IhMIJ.aI)i „iHI! 7fi: !„7un•h.i? i,i!h:9 bm

Ii2di. 2. \\„ Iiikeit cali Icji /aiiiowicnii ŁI\sllOIIO\yIl lictliie Co imojlimniej: :diui osoba któii Indzie

pelnic oinkcie kierOWiill(i rloi. p051itlUJc) ii)riwiuenii (10) kien winio iOl)Oiiifli bLRI0WIIriyifii bez

o)riiuczen \V pccilnośei kOnS(iUkcyjimO—btid)\ylmncj 011/ )r/yIUIIe!4C do ()krcgowcj Izby

IlY/\fliC)L)\\ ltl0i)\yIHet\yL jediti osoba która bcdnc pcimie itinkeje kierownika budowy. posiidnjąej

(Ipilwllienil do kiciowania rotiolimi boidowltimyini w specjiltiosci instahtcyjncj w zakresie sieci.

iisiilaci i tirzdzen cieplnych, wodoci;uzo\\ych i kanalizacyjnych urn priynależ;icj do ( )krenyej

Izby Inżynierów IhtdOWiIieIw”Ę mini mitu dwie osoby posiidajjce Uj)liWIiiCflia eksploatacji W

„okicstc 11141 In2%I eksl\iaci iiist:ilici i n1%atlzeii cieplnych \y0)d imuwycti I kai zicyjnych:

jedni osoba kióra btdzie pelniC Wtikeje kierowniki obuj. posiadijici tipriwnienti do kierowania

obojami bndowhiimyinm ber o)t2nhiliezeń W specilnosci iiisiilaeyjno—mnzynieiyjnej w zakresie sieci

ijistalicji elekflycynych. Liprawniei]ia dozoru w zakresie flioiltizU i eksploilieji iirzjdzeń instalacji

5 IC i elekt ioeiiettietyeitxyeh aratuuy li (rolno—porn irowe o napicc in znamionowym IOI I k V oimi

pi!yI]i1e/4c (10 Okieowtj I/bY IllZVllieioW flhitI0\yiiiet\YU iiUiiiIliiJIii 1I\yIe osOhV positilijice

uprawnienia eks lmniiicji w zakresie muontazu i eksploatacji urządzeń instalacji sieci

eleklroeneigetycziiych I aparilLity kOiitrOlflO—pOmiiroWej O ilipieciu znamionowym do I ky. Powyzsze

himikeje upraWniemlia nie tuowi być petntoue licznie

Ztiiiawiij;iey WYii1iLi (id wykoimowcow wsi izimiii w (HCICle lub we wfliOskLi O tiOl3iIszc/eiiic do

Lidziahi W poswpow 1111(1 iiiiioii i iii/W isk osoli wykonujących ezynnoei przy reilizieji zimówienit

wraz z inlormiiacją o kwalilikiejach zawodowych lub dohwmadczciiiu tych osób: Tak

Iii Idriuwje doditkow e:

111.2) PODSIAWY WYKLL”CZENIA

III.!.!) l”odsliwy w\kIuczŁilia okre,loiie wart. 24 misi. I ustawy Pip

111.2.2) Zm nuawiający przewiduje wykluczen ic wykonawcy na podstawie i rt 24 usŁ 5 ustawy Pip

kuk Zamawiajicy prze iduje nistepujice Lukultitywne poclsIl\yy wykluczenia: Tak (podstawi

wykluczeniu określona w ifl 24 ust. 5 pkt I ustuWy Pzp)

tik (podstawi wykluczeniu określona w tri. 24 ust. S pkt ustawy Pzp)

111.3) W \KAZ OŚWIADCZEŃ SKLADAN\CII PRZEZ W”\”KONAW (Ę W („[IW

W STEPNECO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODU:CA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

Ii/1
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\kAR[)NKI IJI)/JAL[J \V P()SI”ĘP()WANItI ORAZ SI”EINIA KIł\”FERIA SELEKCJI

Oniadczciiic (I iiic1)o(llctiiiiii \%\IiIiiC/CIiiii OiI/ spelniaiiiii \%iIiIIiI(ó4% iI(lihlIlI II pos(ę)owaniu

K

Oświadczenie o 51)eIiiiaiIiIi l(rykrIóW ScI(!I(Cji

111.1) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB I)OKUMENFÓW q SKLAI)AN\”(II PRZEZ

W YK()NAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.IACECO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLI(%NOk:I. O KTÓIfl(”II MOWA W ARt 25 USt I PICI” 3

US”I”AWY PZP:

• Odpis z W iasci\ eo rejciru lub z centralnej eWidencji i inlorinacii O dzuilainości eospodarczcj,

cieli odrcbnc przepisy w yiiiaiaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

p0d5tI\ (10 wyki uezcn hi n; podsiiwi e o nn. 24 usł .5 pkt I ustawy” PZ P; 1. Zaświ iidczcn ic w Liści wego

naczelnika tir/Ad1 skarbow ego potwierdzai;ice. że \\ ykoiLlwca nie zalegli Z opŁicaitiem 1lOdlttkO\\

wystawione nie wcześniej iiii 3 miesi4ce przeil uplyweni terminu skladunili oiert lub innego

tloktuiicntti listW ieidzijacego. iC wykoni\\ ca ZIi\\ lirI p0r01.u1eiiic 1. W lli8(flU ym organem

podatkowym w sprawie spial iych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnanii. w

szczególności uzyski! przewidziane l)VC zwolnienie, odroczenie lub rozlozenic na raty zalcglycli

1)LttnoSci kil) W stlyymlłnie w cliio,ci WykonlInia decyzji \ylasUiWcŁ”o onninu: 3. Z;isw iadczenie

wliseiwej lerenow ej jednostki orraniy.acyinej Lak Indu Ubczpiecztń SI)olceznyeh lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spolcczncgo lubo j iwgo dolwintti iot\yicrdzajcego. że Wy konawca nic zalega z

oplaeanicin sk ladek nit ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniel niż 3

ni ies ince pr/iii Ul) lywem term i mi sk ladan hi ofert lub i nne o dokumentu potwIerdzającego. że

Wykonawca zitwarl porozumienie z w laseiwym orgiincm W sprawie splat tych nalcżności w raz 7

cwcntualiiyiiii odsetku ni lub grzywnami. w szczególności uzysk”ml przc\y1dzianc prawem zwolnienie.

odroczenie lub ozlozenic na raty ziulcglych plnosc luti wstrzymanie w ciloci wykonania decyzji

wlitsciwcgo orgimnu 4. Doktiincnww doryczjcyeh podmiotu łizenego, w cdu wykazania braku

istricnia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, wjakini wykonawca

powo(uie Sii na jego zasoby. warLmnków udzialu W postyliowaillLl cieli wykonaw ci poli na

zasobach podmiotu tizccicuo: S leżeli wykonawc;i im sicdzibc lub miejsce zamieszkania poza

terytonum Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumnentow, o którym mowa w pkt l—3 sklada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju. w ki oryn) mm siedzibe lub niiejsec zamieszkania,

potu merdyajee odpow iediiio. żc:5. I nic otu ajto jego liku mdmcji im nie ogloszono upadloci.

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiecy przed uplywein terniintm skladaniim oleiL5.2 nie zalegm Z

oplicaniem podatkow. opłat. skladek na ubezpieczenie spolcezne lub zdrowotne albo że ziwarl

D/i
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lb0i”u/L1IiL11iC / \\:Iisei\\\iii OIfl,iti]Ciit \V sIiiii\\”ie 5ililt tVcIi iiiiIL/il(iSCi \Via/ / cwcIltLialiiyllli odse(kziiiii

lub grzywnami. w 57U/L olnosei uzyskal 1)lze\\Id/laiie /\YOI11IL”ilW, ()tIiOc/eii!e lub rozłożenie

na nity zalt lych plaiiiosei lub wstrzyiiiaiiie w c;ilości wykonania decyzji wlasciweLo or;aiiu,

wyS Iawioiiy nie wezesniej iiiz3 iniesiiey pi”zcd (1111% wcin teriiiiini skladanhi oler.

111.5) W\KAZ ()Ń\\IAI)(”ZLŃ LUB 1)OKt]MEN”flfl% SKLAI)ANYCII I”RZEZWYKONźW%(”Ę

W POSi”Ęl”OWANIU NA WEZWANI F ZAMAWIAJACECO W (EIt) POTW IERDZENIA

OKOLICZNOŚCI. () KtÓRYCh MOWA W ART. 25 liSi. I I”ICI” I USTAWY PiP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU:

• \\ykaz robot budowlanych \yykonanych nic wcześniej tuż w okresie ostatnich 5 lal przcil uplyw eiui

terminu skl lania oUert, i jeżeli okres pi”owidzenia dzialalnosei jest krótszy w (viii okresie, w raz z

podaniem ich rodzaju. wartosci. daty. miejsca wykonania i podmiotów. na rzecz których roboty te

zostaly wykonane z zalaczeiiiein dowodów okicslajcych czy te roboty hudo\yhtlte zostaly wykonane

należy cie. w szczegolmiosci in lormacj O tym czy rohoy zostaly wykonane zgodnie z przepisami pi”wa

budowIane,o i ukonczone. Ikwodzuui potwicnlzapicymi czy roboty zostały \ykoiIai1e

należ) cie sa referencje badż inne dokLmlnenty wystawione przez podmiot. nit rzecz którego roboty

budowlane były wykonyu ane, i jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym chantkterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokomentćw — inne dokumenty. 2. Wykaz osób

skierowanych przez \\ ykonimwee do realizaeji zamowienia. odpowmedzidnyeh za kierow anie robotami

I)udow Ianyiui wraz z niorinaejami na (emn:it ich kw alibkicji zawodowych i upraw nien. uezbednycli

do wykonania zaniowienia puM icznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz

in lorinaej 8 O podstaw je do dysponowan iii tymi osobami. Wyk iz na leży sporzjdzic zgodnie z wzorem]]

iaeym Załacznik Nr 6 51 WZ. 3. Dokument potwierdzajac”.że U \koniwea Jest ubezpieczony od

odpow iedzia Inoset eyw laej zakresie RU\ tdzone dual alno.ci zw i ztnej z przedmiote In zainow ien ta

na suine gwarancyj na I 000 ()0000 zI. 4. [)oku I nemów (lotyczicych podmiotu trzeci ego, w celu

wykazania braku istiiieiiia wobec tlieio podstaw wykluczenia oraz spelitenia. \y zakresie. w jakim

wykonawca powoluje sit” ni jego zasoby. warunkow udziału w )ostcpowiniu —jeżeli wykonawca

1 ega ni zasobach podmiotu trzeci ego

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) W YKAZ OSWIADCZEŃ LUB I)OKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ WYKON AWCE

W POSTEPOWANIU NA W [ZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 USE I PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNI: DOKUMENTY NIK. WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Wypełniony (ormularz oLtiowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowi;eego Ziłieznik tir I

do Si”\\ Z; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunkow udzialu w postepowaniu — Zalcznmk nr 2 do SIW!:

1°/li
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3. ( )wiadctcnic o l)flikti l01II\y (In \ykILiu/cniI Zil4cinik ni 3 (IŁ) SIWZ 4. PcIiu)IflociiiCI\y0 (IŁ)

icl)icICilIO\\ iiU3 \yyk0Ii\ycy. O tlc OICFIC sktad.i pcIIu)lnŁ)ciiik: 1 JObOV\i4/UIHL podnuoLti (i7cciLo

czcli wykonnca polciw iw iasohacb liii) .yIinic Ilt)difli )Iti ll/ccicflt)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.I) OPIS

I V. I . I ) „I”r 1)11(1 Z cl ciii i za ni ów lenia: I ric t Ulg ni cog nin iczony

I \ 1.2) Za iii a W i;ij ąCY Ż4 (la W Ii ks ic ni a W a(I in tu:

Eik

In loiiiiucn flu (cmfl( WUdi(llU

Wykoiiawci zobowniziny jesi \yl]iCĆ wadium w wyokośri 20 000.00 PLN (sIn\nic: dWadziCSCuI

tysiccy zIoIycIi) pri.cd upiyucm tcrminu skIidanizi olcr(.

I V. 1.3) Przewitl Uj C 5( iI(IziClCfl je zaliczek na I)0CC iyykona ula za mów jen ja:

Nic

Nalczy podać inlorniuqc na tcmal udziclaiiiu zaliczck:

IV. 1.4) W iuaga sic zlożenia ofert w postaci kataIoów elekt ronkznycli lub dohczenia do ofert

katalogon elekt ronkziiych:

Nic

Doptiszcza sic złożcii ic o kr( w postaci knLilo:ów clck(mniczuych lub doLiczenia tle okrt kalalogow

kk ti t,nicznych:

Nic

Informacje d)datkowc:

IV. 1.5.) \ą \rnaa się zlożenia ofert) wariantowej

N k

I)optms:”c;”a sic:” bienie oferty \\ U:Untow ej

N i c

ZIo%enic ok”rty W IriantoW tj dopuszczi sic tylko z jednoczesny in zbozeniein olcrty zasidniczcj

IV. 1.6) I”rzcwidyw ana liczb);) in konni niw, Mórz) zostan;! zaproszeni do udzialn W postępow aniu

(pi”.:cki”: oTlyn?u”(nhl nc”g-oc”juct” QfIOCĆ „l?iel??, (/1(110V L 0??ktlfl „I?( i”j)fl j)(I?”IIWIsźH”O il?l701i”(l( J”j „)

htIp
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I - ciba \\yLU!lafl CU\y

Prie\\ idy\yulul illit lihilifli licib3 \yykohla\ycó\y

Ni3ISylualiui liczba \\yk maw co\y

K rylcria sclckcj wykolhiwcn\

I V. I .7) Iii fl rm i cj e II a (clii 2 II ulowy I”2 11101V Cj liii) (I 7” 112 Ilu Clił CiO S) St Clii II /2 kii poi:

lamoWa bCtliiL” zawarta:

Czy przewiduje sic otrarliczcnue liczby uczestu I kow uiiiow y ramiiowc

Pu!c\\ idziatut mnaksyiiialua liczba uc/cstniko\y iiniowy nhlUow cl:

In orluacje dodatkowe:

Zaniów Wilie obejiiiuje USIiI1OWieI1lC ci yiiamiczu eO systemu zakLipow

Adres si tuli)” iii! ellietoWci ilu klorej bcda zarn esZezone dudni kowe in foru uace (kutyezace

dyiiimniiezneeo systcuiiu zakUpów:

IfliornUiCje dotlaikowe

\y atiUłcIl UI11OWy laWoWej clylUhuiiie!Iie() systemU iaklipć\\ (IOlltlszCzii sic zlozeuiie ulen \\ forniR

kmiIugóy llt rmt,nycb:

Puzcu dUj< Sic pobninie Ze zluzonycli kat;iloz<ny <tektronieztiych itlormucji putrzchiiyeli (1(1

sporzadzen in u Wit W ruinach un tow y nhlnc)\yej dynam iczilewi s steniu zakupów

I V. 1.8) Aukcja (ICkIflifliczIla

Pr/cwi(Izial1c jest 2(IZtliiC aukcji elektronicznej („u:Icii: iibo:ncuifc:o,;i J),:<fcl/:

:„;tih :n;ju, Il(flĆ/ćf(7< : o br.:(nn”n,) \Ic

Należy podać adres strony interiie[owcj, n;i której aukcja k-cIzie pro\yldzona:

Należy lIska/ac cleineuuly, ktorych wartości keJą jlrze(Iiiuiotefll 2Uikcji eiek(ronicziiej

PIz(flIi(ltije SiC 0LiafliC/tuifli (0 (30 przed%tawioii%ch w;irtości, III ulik2jqce Z (IpiSil f)rze(IiiiiO(U

htlp I [ L/1<
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lNałczy pod:ic. diic IIIoIiIIaCfe zoNWIw ud ?slcpiuIHIe \\ ykonawcoin \\ trakcie aiikcti cIchtroIuczIlLi oraz

aki bcizic termin ich tidoWpnienia:

IIItorlIicc dotyczące przehew aukcji cIekuoiiicznej:

Jaki CI przewidziany spt>oh p0.It”p0\\ ania W toku aLikcji eleklrollic/i)ej jakie hcd:i \arLInkl. na jnkch

wykonawcy hedą mogli Iicyto\\ać (miiiiinalne \yyokosci posiąpień):

In loriniic;e doiyczace ykorzystywanego sprzeILI elektronicznego. iozwiaz:i I specylikacj technicznych

\\ Zakresie polaczci:

Wyinawinia dotyczące IcesInIcji I identyhkacji wykonawców w :wkcii eleklioniczne:

Inloiniacje O Iiczhie et;ipow :lLikcji elektn)iucynej czasie ich Iranui:

Czas (iwan ia:

Czy \\ ykonawcy. którzy nie z!ozyl i nowych liosIąpei. zosLaiii) zakwali liko\\ iii do iias LtpiIego etapu:

Wirunki zamkihceia :iuke;i dekironicznej:

Iy2) KRYTERIA OCENY OFERT

I \2. I ) Kryteria oceny ofert:

Iy.2.2) Kry(eria

kryteria Znaczenie

(cna I 00.00

IY.2.3) Z;istosow;iiiie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pip (przetarg

iieoilal1iczony)

Nie

I Y.3) Netocj flLj C Z ogloszeiiiem, diaIo kon kii reflcyj Y. pIl”tIIcrst%%o I ilnowacyj Ile

I \.3. I ) Informacje na temat ncocj acj I z oIoszcnieni

Minimalne \%yn]itgam I. kiore iUtiSZa SIe1uIIac WSZ5żslkie oferty:

Prze\\idzianc jest iastizctciuic fliW CIII udzielenia zamou ieilit na podstawie olcrt wpnycli bez

przcpmW itl/ellia l]CLOCjii()l

I”rze\% ulziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby oirt:

k IMIdIC 1) Ioniiacje II1 cliii t eta pow neiotjacj I u tym I cyhe etapow ):

http
1./li
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lIllotuhIcje (kld uko\\ L

I \ 3 .2) lii lo IIII acj C li:) I ciii a I (Ii ali )II Id) uLu re Ii C%j II ego

i \\Y”11i1ń /1l I\ylaJ4cc10 lub 1t110rltcul tizyskaiiia lc!() opI%Łl:

luilorimuca (I wysokuci imgrod tIla wykuhlawcó\y. którzy podczas (lialugLi konkurencyjnego przeclstiwili

roz\y7InIa staiiow ice p (lst\yt” dl) sklidiiiii 01Cl!. cieli zaIiiawiljcy przc\\dąic iuigiudy:

Wsttpny ILIIIiiOl1l)gI”Iu]l posIpou atut:

Podział dialogu ni etapy w celu ograniczeni liczby rozwiązań:

N:lic;\ pudic inluriii,icje na lenia! eiipou diulogu:

In turnia ej c dud i R owe:

I\”.3.3) Inforiiiicje ni cuiial pti”Incrsliyi innowac%neg()

Ilenicnty opisu przcdiiiiotu zaluó\\ lenia dełiniujice ininimilne \yyIiiktliia. kwrym 11111871 O(łpo\ViIdIU

szystkic okrty:

I”udział ncg()cicJi na etapy \\ celu ugranicze nin liczby ukit po(ilcgajacycll t)cgocllcjom f)OpiZCZ

zlsIos(nyinic kryteriów oceny ulen wskizinycłi w spccyhkwji stolnycli u Irtinkó\\ zaiiiówiciiii:

Inlorinicje (IOdltkO\\ C

I \4) Liuyticja elektroniczni

Adres stroiiy intcrncl()wcj. na kwrcj bedzic prow ułzoni liuy(tcji clcktioiiiczni:

Adres słiony iiitcinetowej. nI Idoiu) jest dostcpny 1)1)15 )i”zedniiOhiI zaifluwirnhl W IIUy(IUjI elektronicznej:

Wymigania (lotyczace lejesti icji i dcn(ytklcji wykoniwc(n\ w licytacji elektronicznej. W tylu

U yinaganii techniczne urzadzeń iiiiormityc;nych:

Sposob poslcpowiniu w loku IILylacji elektronicznej. U tynt okrcslenie minimalnych wy8oRusci

P°51 II) ud
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InIriiuieje o Iiethie e(apó\y Iic\IacJI e!ckIioiiictnej eiasie cli Ir\yania:

(las tr\\ ania:

\Yykona\ycy. kt()Ily lic ho/yii ImWycil )o)St4picn. ZosUIni) lakWaliIikOWalU do Ihlstcpncgo ciapti:

IL..lIIllil skfiitjiiiiia \\ iihisko”n (I (lt)lltisic/cIliL (10) udy.iulu \k ILC\ IIcjI clcktioiiicincj

i)aI;i: :ttI,iiia:

lcriiun ()t\yarcia IicyLici elektroniczne,:

lernijn warunki zainknieci:i Iicylaci clcklronictnj:

Isłotile dlii sIro)i) po)stailowienIi. które zos(iiiii wprowadzone (10) treści ZUWClitIlCj UlflOW W SflL\% te

źiniówicnia publieznco. albo ogólne warunki umowy. albo wzor umo\\y:

\Yyniuuiia dotyczące zabezpieczenia tuticzylego wykonania UiUOW”

Iii loni biCJc (lO(kltkO\\e

JY.5) ZMIANA UI4IOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej ti mowy iy stosunku do treści oferty, na

pds1aiyie której dokonano wyboru wykonan cv: hik

Należy wskazać zakres. charakter zmian oraz warunki w prowadzenia zmian:

ł)opiiszczalne zmiany tiiiiowy zostały określone we wzorze tiniowy.

IY.6) I FORMACIJE ADMINISTRACY.J E

IV.6.I ) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli b,tieuy):

Środki sIuż;cu ochronie inI)rnIacji O charakterze pohIfn3ilm

I y.6.2) Termin skhada ula ofert In b wniosków o dopuszczenie tło n(Izialu iy postępowa nin

Data: 16.12.2020. odziiui: 10:00.

Skrócenie terminu składania waioskow. ze wzHudu na pilna poirzt:be Lid/jeleni;) Z;lii)0\ it:nl;l (przel:irg

nieograiiiczony, l);IIL 0imilfliCZ0fly, negocjacje z ogłoszeniem )

N k

\Vsk;iz;ic powody:

.lezyk hit) jezyki. \\ jakich liOŁ” hyc sporzadzane oleiły lub wnioski O doptiszczcnie do udziału \

Iihj, I/ii pu:p hikfl 1K) V/lb



:10.11 .ł(t”I) IitIp. /IIy.p.Iiep.flo.pIflĆP4IX)DrnIfjIHIOpubIIkowiIIlPcJn,.lhpx” Id”4fIhII,uOI.68b0..l75C•D?Ub.b,21 niflcflr”bD

I)SkP0\\11111l

> k.k POISJ I

I\”.6.3) „lerniln „whi,i,ii;i ofurta: do: okics w (II1i:ich: 30 (od os(aIcczIleLo lcnniini sklndania oIei()

I\6.3) Przewiduje sie iinieważiikiiie posIcI)ow;iiIia O titltielciiie tflhIU)\%iCIlifl. W I)rzYPa(1k11

iiiejiiiYziiaiii:i śI()(Ikńy. L(OIC iiiiiIy I)%C I)1zCZ1IIC1011Q 113 slilIaIlsOl%aliie C31(bSCi liii) C/CŚCI

11 IllófliCil i; : N

I V.6.5) In forIIl3cje (IO(hltI(OflC

ZALĄNIĘ±- INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

http 16/16


