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NAZWA ZĄMoWtENlA:

,,Modernizacja bezprzewodowei sieci łączności''

Oznaczenie wg kodu CPV: 32.51.00.00-1; 51.33.00.00-4

Przetalg został ogłos zony w BZP ,.o r*hb -q- 
6-9^p-2O14

1' Nazwa i adres Zamawiającego:

Gorczański Park NarodorrT
Poręba wielka 590
34 _ 735 Ni€dźwiedź

NIP:71172201299

mail: gpnla)gorcepn.pl
tel./fax: 18 33-179-,15

REGoN:1224ó1287

2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetalgu nieograniczonego (w oparciu o oddz. }

,'P/Lłła zd óv,ień Publiczlrych'' z 29'0l.2001 Ł tekstjedn' DZ'LI' 2013 poz. 9a7 : p,,ż' znlan'
okłeślan'łm w dalszej części specyJikącj i sklóren PzP).

3' Plzedmiotem zamówieniajest realizacja z'adania pn. ,Morlernizacja sieci łączntlści". Za-
danie to składa się z dostawy wskazanęgo spŹęfu i usług związanych rł' większości z de-
montażem staręj analogowej sieci łączności i zamontowaniem nowych urządzeń składają-
cych się na inłastruktuę nowej cyfrowej sieci łączności' SzcŻegółowy opis pŹedmiotu
zamówienia zawiera opracowanie pn. ,,opis przedmiotu Żąmałiefiia" staiowiący załąez-
nik nr 1 do niniejszej siwz.

4' Wymagany nieprzęk.aczalny te.min urykonania zadania: do 25.09.2014 l'

5. oDis warunków udziału \ł postepowaniu w stosunłu do wykonawcy.
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,, Modernizącja sieci łącności"

a) wynikającę z aIt. 22 ust' 1 PZP o udzielenie zamówienia rnogą ubiegać się Wyko-
nawcy, którzy spełniają warunLi dotyczącę|

. posiadania uprarvnień do rłakonywiuria okreśklĘ działalności lub cz)rrnosci.
jeŹe1i przepis1' prawa na.kładają obowiązek ich posiadania'

>> Zamawiający nie okleśla $Tnogó\ł'.iakie Wykonawca musi spełnić w celu
rłykazania spełnienia w/w w1łrrogrr' Warunek ton u\ł'aża się 7a spełniony, je-
śli wykonawca złoży stoso\ł'ne oświadcŻenie \ł pazedmioto\łJłn zakresie
zawafle w treści wZoru olćrty stanowiącej załąc7'nik do ninieiszej siwz.

. prrsiadania wicdzy i dośn iadcrenia

) \łarunek tel1 uważa sie za spgtĄiQryliq!ŁsayklnawcąlllLąĘ' Źe \łykonał (a

w przypadku świadc7,eń okresowych lub ciągłych, Iównicż w}'konywanych)

co najmniej 3 glówne zadania polegające na modemizacji'/budowie cyfrov'ei

sicci łąozności bezprzewodowej posiadająccj w swej strukturze technicznej

min. 1 przenienrrik. Co najmnici iedno z \\Ykazanych zadań winno być wy-

konane w standardzie sYMULcAsl'. WykMane zadania muszą być zeali-
Żowane w obesie ostatnich fuzech lat p.zed upb.wem terminu składania ofeń,

ajezeli okres prowadzenia działalności jest kótszy wtym okręsie. Wartość

kżdego z nich nie możc być mniejsza niż 500 000'00 zł brutto.

dyŚponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdol-
nvmi do lr'vkonania zamówienia

>l Zamawiajaly nie określa rvyrnogów jakie Wykonalł'ca musi spelnić w celu
wykazania spełnJenia dw *'ymogu' wanmek ten uwźa się za spełnion1' je-

śli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotovym zakresie
zawafic w teści wzolu ofefiy stanowiącej załącznik do niniejszej siwz'

. s) luacji ekonomicznej i liBtnsorici.

') 
Zamau,iający nie okcśla wymogów jakie Wykonawca musi spehrić w celu
wyka;ania spełnienia w/w wlmogu. walunek ten uważa sję za spełnionv. ie-
śli w\konawcc ZłoZY stosowne oświadczenie w przedmiotowvm zahesie
zawźrte w treścj Wzoru ofefiY stanowiacęi załacznik do nińeiszei sjwz,

Z |ostępowanla o udziclenie Zamó\\'ienia rvyklucza się t,vch \\i-u"kona\rcó\r. któlŻ-Y

nie spełniają rr /rr, u'eru nkóll '

łJ'| związane 7 ałt' 24 ust. I PZP oftz an.26 |st'2.d PZP :

. nie mogą podlegać \łYkluczeniu w oparciu o przesłaŃi okeślone w alt. 24 ust. l
PZP otM art.Ż4 nst.2 p.5 ?ZP

Z poŚtępowania o udzielenic zamórvie a !łyk|ucza się l}'ch wykonawcórv. którŻ}

spelrriaią u'arunki okeś]one \\ aft. 2:l
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,, Modenizacja sieci łączno'fu i''

6. W celu dokonania oceny w/w warunków udziału (rra zasadzie dokolranej kwalilikacii
spełnia/nie spęłnia)' Zostanie dokonana \łnik]jwa ocena pżedstawionych przez Wyko-
nawcó\ł' dokumentów. okeślonych w p' 7 niniejszei specyfikacii istotnych wanuków
zamówienia określanei w dalszęi części sklótem si\łZ.

7' wykaz dokumentów i oświadczeń' jakie majądostarczyć uczestnicy postępouania:

a) n/$' dokrimcnt"v:

. ofertę sporządzoną rł' oparciu o druk Zanarł'iającego (złl. nr 2), która oprócz pod-
stawo\łTch danych identyfikujących Wykonawcę (.tąkich jak nazwą i vłasciciel Fif-
my/iltlię i nd isko' dokładłry adres' NIP, ff.faksu i/lub ddl.J /r.Jib}l;'') zawiera stoso\l1lc
oświadczenia (w trybie ań. 22 ust. 'l, art. 24 ust. 1 i 2, alt. 26 ust. 2d, ań' 44PZP),

b) w celu potwierdzenia spełnienia warurkóv udziału rł' niniejszym postępowaniu oke-
ś1onych rł'p' 5a siwz Wykonawoajest zobowiązany do złoŹenia w,dz z ofertą..

. ośrr'iadczenia o spcłnianiu \rarunków udzialu rł' prowadzonym postępo{aniu
beśó tego oświadczenia Została 7awalta pźez Zarnawiającego w załączonym do
silvz druku oI'eńy. Złożęnię ofęrty wg rł'zoru druku ofeńy stanowiącej załącznk do
niniejszej siwzjest spełnieniem tego wymogu

. $Jknzu rrTkonnnych gló\łnych uslug (w załapzeniu druk Zamarviającego)' a w
przypadku śrł'iadczcń okesowych lub ciągłych również wykonywanych' w zakesie
niezbędn}łn do wykazania spełniania $,a_runku wiedzy i doświadczenia \ł ostatnich
3 latach przed upł'r.wem temiou składania ofeń. a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności iest krótszy \ł t)'m okresie, Z podanięm ich wańości. przedmiotu, dat \łyko_
nania i odbiorców' Do wykazu należy załaczYć dokumeni potwierdzaiace. że usługi
te został.y_ wlkonane lub są wYkon\'Tane należvcie.

Wykonawca może poiegać na lviedzy i doświadczeniu. potencjale techniczn) m, oso
bach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych pod-
tniolów, niezależnie od charaktęru prawnęgo łączących go Z nimi stosunków. w takiej
sytuacji wykonaB,ca zobo\ł,iązany jest udow()dnić Zamalviającemu' iz będzie dyspono-
u'ał zasobami niezbędnymi do realiŻacji Żamóu'ienia, w szczcgóJności przedstawiając w
tym celu pisemne zobou.iązanię tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbęd-
nych zasobów na okres Lorzystania Z nich przy rł,ykonywaniu zamówienia.

c) w ce]u potwierdzenia spełnienia wa_runków udziału w niniejszym postępolvaniu oke-
ślonych w p. 5b sił'z, Wykonawcajest zobowiązany do Złożenja rł.raz z ofeńą

. oś}viadczenia o braku podstaw do rrJkluczenia heść tego ośNiadcŻenia Została
zawaJ1a plzez Zamd\iającego w zalączonym do siwz druku ofeńy. Złożenie oleńy
wg rłzoru druku oferty stanowiącej Załącznik do ninieiszej siwz ięst spełńeniem te-
go wymogu w stosunku do złożenia tego oświadczenią

. list-v podmiotórv należącvch do tej samej grup}' kapital.Jwej złoŻenie 1ego
oświadczenia dotyczy tych wykonawców. któży w swojej ofercie 

'oŹyli 
oś$'iad_

cuenie o pŹyna]eżiności do takiej gnrpy _ w roŻumieniu ustawy z 16-02.2007 r. ,,o
ocfuonie kontulencji i konsrunentów (Dz.U' tlr 50 poŻ. 331).
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,' Modenizacj a s iec i lączl] oś c i''

d) w przypadku wspólnego ubiegania się na Zasadzie konsoĄum lub spriłek cywilnych
(przeŻ Wykonawców będących osobnymi podmiotami gospodarcz;mi u op.uciu n

ań. 23 PZP) o niniejsze zamówienie, nalcży do ofq1y dodatkowo zalącz'yć:

. oświadczenie o \Ą'spólnym wykonyrvaniu usłLlg objęt-v_ch w/w Żamólvienien Za\Ą iela-
jącę wŚkazanie pełnomocnika upowaŻnionego prawrie (na zasadzje stosownego pljł-
nomocnictwa) do reprezentowania {'szystkich podmiotów ubicgających się wspólnie
o udzielenie tcgo zamówięnia do reprezentowania w niniejszyl postępowaniu i/lub
do zawarcia umowy w sprawie zamówicnia publicznego.

. wszelkie dokumenty zwtęane z potwierdŻenien varlŃów udziafu w niliejsz]m
postępowaniu (wynikające z p. 5 a siwz) sklada je t1.lko ten wykonawca' l1óry
spełnja warunęk udziału w poslępowaniu lub v, przypadku łącznego ich spełniania
tylko wykonawcy, których potencjał składa się na łączne spełnianie danęgo warun-
ku.

. wszelkie dokunenty z\r;iąa.ane z potwierdzeniem brału podsta\ł' do w1'k1uczenia z
niniejszego postępou'ania (wynikające z p. 5 b siwz) _ składają wszyscy Wykonaw-
cy (vidc ulł.aga dotycząca iodŻajów dokumentów składarryclr pŹez W}.kona\ł'ców
mających siedzibę lub mięjsce zamieszkania poza terytorium Polski zawa1ta poniŹej
tego podpuŃtu)' wchodzący do konsorcjum jako jej uczestnicy lub występując) w
spółce cył'i1nej.jako wspólnicy tej spółki'

. pełnomocniotwo do reprezento\\anja konsorcjum/spółki złożone \ł'oryginale lub no-
tLuialnie pośv,iadczonej kopii

w przvDadku wykonav'cY maiącYm siedzibę ]ub miejsce zamieszkania pQząĘry]!q!i@1

fuĘf,! Zamawiaj ący nic lvymaga składania odrębnych od u' dokumentów.

L,.,.'u!!ł v,||,daklłnenty ndleż!- zlołć w aryginole luh kserokopii. |y pfłpadku zaklczefiia ksclo-
kopii łymaganego dokłmeńlu musi oną zostać potwiefdzona za zgodność z oryginale 1

płzez Wykonau,cę Lub osohę'falnal ie upoł|,.]żnio ą da repreze toia ia W!ko1ltły,c!'

Jakikol$iek brak w dokumentów (po irpzednim zastosowaniu przcz Zamarłiającego
uregulowań pmrłnych vynikających bezpośreclnio z art. 26 ust. 3 i 4 PZP) lub ich wady
formalno prarłnc (a rł'ięc niezgodność z rozporządzcniem Prezęsa RM Z l9'02.2013 r.
DL.IJ ' poz' 231)' skutkuje \łYkluczeniem Wykonawcy na podstawie art' 24 ust. 2 p. 4
PZP.

Z kolei niezgodnc spoŻądzenie ofelty Z Wymogani siwz skutkujc jcj odrzucęniem w
oparciu o art. 89 ust' 1 p. Ż PZP (z zastzeżeniem wynikając-ym z treśoi ań' 87 ust. 2 p. 3
P7P).

8. Do kontaktu z Wykonawcami upra"miony jest:

a) v,sprawach formalno-prawnych p. mgr inż' TomaŚz Gi€rat, w dniach pn. - pt.' od
gorlz. 9 @ - 14 a, tel.: (0-18) 33 - 179 45;

b) w sprawach merytorycznych i.w.

q'=._



'' 
Madernizącia sieci łączności''

9. Zgodnie z teścią art. 2'7 PZP wszelk]ego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomięnia,
zap}taoia' informacje .'. etc' Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisenrnie. faksem
lub drogą elektroniczną

a) na podany w p. l adręs/maiylax w prz1padku koręspondęncji lłysyłanej przez
Wykonawców do Zamawiającego.

W przypadku wniosku złożonego pżeŻ wykorrarvcę o wyjaśnienie treści si\łz (zap] -

tanie) Zamawiający jest prawnie zobowiazany do udzielenia odpowiedzi na zadane
pytania wówczas' kiedy wniosek ten wp]ynął do Zaoawiającego nie później niż do
końca dnia w którym upływa połowa wy|aaczonego teminu składania ofefi. w ta-
kiej sytuacji korespondencję uwźa się za formalnie z-łożoną w tę.mjnie. jeśli jej
treść dotarła do Zamawiającego przed jego upływem.

b) na podany przez Wykona'wcęlv ofelcie adles/mail/fax w przypadku koresponden-
cji wysyłanej przez Zamawiającego do w1.konawców.

W prąpadku skolzystania z faksu lub drogi clektronicznej, kźda ze ston @jade4ig
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Zamawia.jący nie wymaga złożenia wadiun _ Zgodnie z alt. 45 ust. 2 PZP

l1. Termin związania złożoną ofeńą wynosi 30 dni, licząc od daty składania ofęń z możli-
wością przedhżenia tego terminu na oznacŻony okes' jednak nie dłuższy niż 60 dni,
zgodnlę z art. 85 ust. 2 PZP'

12. opis plzygotowania ofęrt oraz termin i miejsce ich złożenia.

o1'erty tEleży składać w zaklejonych kopenach zał'ierających w nagłówku nazwę i adres
Wykonawcy, zatytu]o\ł'anych : ',Mn&rnizacja \icci lącznn'i.i 'u sekretariacic Dyrekcii
Curuu m.kie;o P\ - J,J 2,l lipca 20t4 l.. oo gotlu ' 8u 1liez1 5ię lśrmin Ulr/)mania pr,,c/
Zamawiającego o1'elty, a nie dataiei Dadania l)

otwalcie ofeń nasĘ)i tego samego rlnia o godz' 8E w sierJzibie Dyrekcji cPN, podczas
jawncgo posiedzenia Zakladowej Komisji PŹetargowej.

Składana ofelta musj:

. odpowiadać lvszelkim wymogom Zamawiaiącego lłynikających z siwz.

. zawielać rłymienione \ł p. 7 dokumenty w tyIn wypełnione druki Zamawiającego
stanov,iące załącznik do niniejszej siwz,

. zostać pżetłumaczona na j' polski, jeśli jest składana r'v j. obcyrrr (zgodnie z art. 9
ust' 3 PZP). DotycŻy to także wszelkich załączanych do niej doL:umen-
tódzałączników.

. co do formv:

,. być sporządzona - wypełniona drukiem komputerowym (lub ma-
szlnowln),

c Ztwierać tnł'ale spięte (zsz}te). ponunerowane i zapalatbwane przez Wyko-
nawcę sfuony (wlaz z załącznikami).

-rę__



. być złoŹona w t.tki sposób, aby unielnożIiwić ujalłrrienie jej treści przed temi-
nem ot\ł'alcia of'err.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena ofety ma charakter ceny ryczałtorvcj. a więc ma obejmowaó wynagrodzenie za
całko\łite i beŻ wad wykonanie zadania opisanego w siwz orM szczegółowo w opnco\ł'a-
niu pt'| 

'.opń 
przedłniolu Żfinówienia". o7'iaa7a to, że cena ofertowa musi zarvierac

uwzględniać ł'szystkie kosĄ.związane z prawidłową realizacją pżedmiotorvego zadania
i nie moŻe ulcc u mianic podcza. ohou iaz) * cnia umo* ) '

14' Kryteria przyjęte do oceny o1ćfi olaz ich \\'aga|

ofefiy zostanąocenione za pomocą systemu punłtowego' zgodnie z ponizszymi k1te-
riami:

ofclta, która otrzynra najwyższą puŃtację w ranach kaŻdego z zadań częścio$ycl] zosta-
nie uzrrana za najkorzystnieisządo ich wykonania'

Ww kry'teria będą oceniane plogr.rmen konputercv'ym ,.Zamówienia PLrbliczre v. 5.0''
przy Zastosowaniu maksymalnej ilości 10 pkt w oparciu o waltości kqte.iów okeś1one rł
badalej ofcrcie:

: kryterirurr ceny będzie oceniane na zasadach minimalizacji'

Zastosowany ptzez Zantavłiająccgo do obliczeń prognm komputerowy .,Zamówienia Pu-
bljczne v- 5.0'' stosujc do rłyliczeń następujące algorytmy:

. dlł minimalizacji:

fiininal nn v!lrtość kfulerió\| 1)

\|Irtość krylefiuln y v ofercie X
x n:IP y. vaqo y \ ilość czlonków komisji

wriośńienia do i\| |lzolóv:

Px't ibść punk!óll lErskiwanych przez daną olertę x dla ocenidnega kryteriuLl] y
MP nożli'|a do k}JśkĄnid mąkł|nalną ilo.ić punktów 6ł t1n wypadktt 10)

wagą y vdrtość yragi i:])rażona v ań

Komiria Pfzetąlqowa ZdLnawidjącego licł 3 osaby'

15. Zawarcie umowy orazjej jstotne i obligatoryjne postanowienja:

Lp. Narwa kn'terium
Waga

L%l
UWAGI

t. cena (brutto) ofeńy 100
ocenic podlcga ccna olocśIonaw ofercie w opmciu o
zasady okreś]one w p- l] siwz

9F-



,, Modarnizacja sied lączhości "

a)

b)

zawarcie umo\łY na ręalizację przedmiotowego zamówienia nastąpi po upĘwie termi-
nu przewidzianego w PZP na ewentualne skolzystanie przeŻ ucŻestników postępowa-
n;a / lrlyslutsuja,j)gh im srtldkórł och-ron) p.awnej'

\łarunkjęm zawarcia umo\ły jest przedłoŹenie przeŻ wyLonawcę do akceplacji Za-
mawiająccgo na min. 2 dni robocze przed terminem podpisania umowy (przykładowo
jeśli dzień podpisania umowy Żostał okeślony na 30-go danego miesiąca ł'ówczas
temin ten upł}.wa 27-go) planu BIOZ opmcowanego w oparciu o tozporządzenie Mi-
nista Inflastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. .,W sprałie iĘornlacii dotyczącej bez'
pieczeńslwt|i ochlor'y zdłołia oraz planu bezpieczeńn^tv,a i oĆhrony zt|folNia'' Dz.I] '

].'I I20 poz. 1126- Plan ten swym zakesem nrusi obejmowaó wszrystkie Jokalizacje, w
którym wykon}.wane będą prace na wysokości (dotyczy lokalizacji nr 1. 2, 4. 5. ó' 9)'

Wykonawca wybtany w wyniku przcprowadzonego postępolł'anja do realizacji
pŹedmiotowego zadania zostanie poinformowany o teminie i miejscujej podpisania.

procedura odbioru realizacji przedmiotowego zadarria zostanie zakońc7ona spisaniem
stosownego protokołu odbioru,

podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury jest upŹednie vykonanie przed-
miotolł'ego zadania bez wad/zasfuzeżer7uwag zel sbony Zalnawjająccgo,

fakturę naleŹy przedłoŹyó Zamawiającemu \Ą lerminie jednego dnia od daty plotoko
larnego odbioru zadania,

tęrmjn płatności liczony od daty otlz.ymania przez ZamasłiĄącego faktury wynosi 30
dni.

w przypadku:

o sprzętu technicznego udzielana gwar'ancia nię może byó kótsza niż gwarancia fa-
bryczna - udzielana pŻez p!Q!hqę!!ą!ą!9g9!B!ZgL!L

o prac modemizacy.jno - montażowych udzielana gwarancia nie może być królsza
niż 2lala (do teści umo*} wpisany zostanie okres gwarancji podany przez Wy-
konawcę w treści ofefty)'

nontłŹ elementów $yposażęnia wykonany rł'ramach realizac.ji ninicjs7ego zamó\,!ie-

nia nię może skutkowaó utatą gwaralcji, jakich rrdziela prcducent dostarczanego
spzętu.

wymagane (obowiąkowe) przeglądy rł' oklesie gv'arancji i/lub ewen1ua]ne naplawJ
gwarancfne musząbyć dokon}.wanę w przypadkuI

a) we wszystkich autoryzowanych puŃtach naplaw dane.j marki dostarczonego
spŹętu, w tym fówniez w siedzibie Wykorrawcy.

b) w oparciu o art.144 PZP Zamalyiający przewiduje możliwość dokonania znliany
postanowień zarvańej uprzednio umowy lv stosu1ku do trcści złożonej ofeńy, na
podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy na realizację pŹe&niotowego
ZamóNienia/zadania. Zmiany te 1nogądotyczyć:

. t}ch zapisów umo\łT' których postanowienia są bezpośIednio u7ależnione Ó.l
odrębnych przepisów pra\l.nych (niż wynikających z PLP 'ń"raz z przepisami
wykonawczymi), a w trukcię realizacji przedmiotowego zadania wprowadzone
zoŚtały ich nowel]'zacje bezpośrednio rłp\wająco najej treść,

d)

c)

e)

i)

s)

h)

i)
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. terminu realizacji zadada tyllro i rłylącznie rv sytuacji niezależnej od W'vko_
nawcy' a więc przykładowo z uwagi na warunJ<i atmosferyczne utludniające
lub uniemożliu'iającc w1.kon1-wanie prac demontażowo nrontaŹowych (opa-
dy desŻcŻu, silne wiatry)'

k) formalną i obligatorvina dla stron ninieiszei u.'nowy pqd!!q{ą do ręrowadzenia rł'
zmian jcst uprzednie sporządzenie odpowiedniej dokumcntacji uzasadniającej ich
wprowadzenic (np. w postaci: plotokofu konieczności; inlbrmacji/wniosku osoby wy-
konującej oborviązki koordynatora projel_fu) na zasadzie aneksll do Zawańej umowy.

16. Zamawiający:

a) będzie ządał wniesienia bezwaruŃorłego' nieodwołalncgo i płatnego na pieru'sue
żądanie zabezpieczcnia naloż}tego wykonania warunkćrw umorły zgodnie Z alt' 147
ust' 1 PZP w wysokości 10 % waności nctto zamówienia w formach okoś1onych rł,
a1t. 148 ust. 1 PZP. za wyiatldem du' form opisanych w ań. 148 ust. 2 PZP:

.: rł,eksli z |oręczeniem rvekslorł1'm banłLl lub spó]dziclczcj kasy oszczędno-
ściov.o-kredytowcj'

.. usŁnowienia zasta\Ą,u na papielach $a11ościow}'ch emitowimych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu telytoriahegoi

. ustano\\,ienia zastawu reiestlowego na zasadach okleślonyclr w przepisach o
Zastawie rejestrowym i rejestrze zastawórł.

Zasady lł'noszenia zabezpieczenia, jcgo wykoŹystanie przez Zamarł iaj ącego oraz
zwrot (w zależności od formy iego łnicsicnia) regulują stosownę zapisy alt' 149
I5IaPZP. Zabęzpieazenie wnoszone \ł'postaci Doręczenia lub gwarancii ubezpje-
czeniowej/bankowej musi zawjelać w swei teści następujące elemęntyI

. naz\ł'ę W)tona\\'c}' i jego siedzibę (adres)'
c naz$ęZarnawiającego.
.] nazlvę G{'aranta lub Polęczyciela,
c okrcślać rvierzytclnośc. która 

'na 
być zabezpieczona g$alancją

o sfbrmułowanic zobolviązania G\ł'aranta do nieodwołirlnego i bezwaruŃowego
zapłacc a kwoty zobowiąza'ia na pielwsze żądanie zaplaty .

Gwannt nie może uzależńać dokonania zapłaty od spełnienia jakichko]wiek dodat
kowych waruŃów lub teŻ od przedłożeniajakiejkolwieL dokunrenlacji. w przypad-

ku przcdłożcnia gwarancji bankorvcj/ubczpicczcniowej nie zawierającej wvmienio-
nych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowę zastrzeżenia' Zamawia-
jący uzna, że wykonarvca nie wniósł zabezpieczenia należ1tego wykonania umow]''

b) nie dopuszcza do składanja ofert częściowych oraz ofcńy wariantowcj,

c1 nie bedzie zawierel L'mo'n1 remo'ej.

d) nie przewiduje:

. udzielenia zamówień uŻupełniających (zgodnie z ań. 67 ust' l p' 6 PZP).

. roŻliczenia w Walutach obcych'

. Zlvrotu kosŻtu udŻiału r.v nińejszym postępo\'aniu.

aę-
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] 7. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługuje prawo do:

a) poinIbtmowania Zamawiającego (w terminie przewidzianym na złożcnie odwołania)
o niezgodncj z pŻepisami PZP czyfiości podjętej przez Niego lub jej zaniechaniu,
do której Zamawjający zobowiązany jest na podstawie PZP' a na które nic p1uysfu-
guje odwołarrie na podstawie art' 180 ust. 2 PZP,

b) odwołruria w oparciu o dział Yl rozdz. 1-2 PZP, a w nastQpstwie jego Złożenia
prawo złożenia skargi do sądu okręgowego w oparciu o dział vI Iozdz.3 PZP.

18. wszelkie sprawy formalne z,NiĘzane z prowadzeniem niniejszego postępowania pŹetar-
gowego, a nie okeślone w niniejszej specyfikacji reguluje PZP, przepisy wykonau'cze do
tej ustawy' Z koJei do c4rmości podejmowanych ptzez Zarnawidjącego i Wykonaw-
ców w postępowaniu o udziclcnic zamówienja stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnja 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn- Dz. U' z.2074 t. poz. I2I' z pó^.
/ m' ]. jvs]i!!śpĄ}Pz! '

19. wykonanie w zadań iest finansowane ze środków Narodowego Funduszu ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej na podstawie umowy nr 443/2014/Wn06/OP-WK7D z
11 lipca 2014 r.

20. Zamawiający Żastrzega sobie pral'o do odstąlienia od zalł'atej umo\ły w teminie 30
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodujących, że.je| wykonanic
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawięrania
umowy (zgodnie z treścią art. 145 us1. 1 PZP).
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