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dotyczące
Dostawyi montażu spzętU rehabilitacyjnego na bazę zabje3ową

rvzwiązku z.calizacją p.ojektu pn'
Rozhudowa Potencjału rz1rowkkowego Nzoz sanotońun L2d|owi|kowega ,'PI'oN'' w

P.lańfulk pÓpf*z ńrdernifućję inJraŚrfukt ly zl]rovkkÓ|łei i rur!Śryczno.rckreocljnej

Niepubli.zny z2khd oPieki zd. {łnejsan*odUm
Uzdrowiskowe Plon' spólka z og.ani.zoną odPowiedzialnością
33 610 Pola,i.zyk, ul.zdrojova 32

Ad.es st.ony internetowe j zanrawiającego: lYLll sxo]ktr]uln olon coD]
Ad.es e mail: .lon.,ioreL pl

za awiająLy zapźsza dn zrażP nia oleńy n2 realizację zadania dotyczącego]
. dostiwy i nlo.t.żu sDŹetu rel'.biljt.cyj.ego na bizę zabi.qowa'

l'onępo!vanie pro!'.dŻoDe ]est w lo]'nie zapytJnia ofe.to]!eBo zpodnie 7 ?.s.da
knnk ren.Jin.(ci obolvjązującą w un]a.h l/'y.r.zry.ł L' załr.sic kwdlitrko\ahati wlddlLól|
w nnach trtor.j:kieqo Furduszt Ra,wiu Reąionattrqo, Eurcpe)skiqa Frnduszu spateczneso
ol0z Fundusz| spójj)ości Do lald 201 1 2020

lL oDiŚ n.zedńiÓtu zamówienia:

Ro.lzal zanrół!lnia: dost.lvy
NaŻBi Zldló|vieDr' t]onlrvł ] dlontu sprZętu r.l'abillta.yildgo nł baŻq zabl.gDw: lv
zwĘzku z Ie.|izx.j. projekn] pD' ]toŻbudowa poten.]Jłu uzdrowńkowdgo NZoz
sanato|um u7dlot'5ko(Pgo, Pl-oN' rv Po.]iczyku popfez modemiza.ję inń.$rukfuy
LzdrDWhl,rwpj i tu.yrtyano rekFa.ylnel
zakles d,sbl'yLjęto w73łą.znikt n.2 do 73pytlIi] oletotego
sZ.zĆgółow.warUnkidÓtyrZłccrć2liZa.iiZ.mówjeniazostałyok.eśbnewewzoEe
umowy| stanowiq.ynr załą.zniki n. 6 do zapytania oledowego

l".p- LL r"' "'1.'c- i po' 7.- '1
Óblęteld prŻ&lnlDtowym {lośał'an Doklmcntal]a zośa]l

uniesz.zona I siedzjbje zam vjającego z praBem lvgLidu od poIiedzjal\u do pjątku
wgodzinachod3:oo r4 oozaup[edIimpouiadoD]ienien z n vhjącego\\

/l i
I

Klasvfik3.]3lvg'5Dó]nego
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. 33100000_0- Źądzenia nledyczne

7' ZłmJwiają.y nie dopLs7.zJ s]dadanLa oaeit .zęścjowyd]
B' złd]ł!via]ą.ynie doPls7.zJ LdziJ}U po{L!'ykonaw.ó!vp'łI!3l]zlljidośłl'y
9' ]lekroć !vninje)57ym 2pytJniu dle olvyD olaz w 7ałącznikl.h do ZapyLJnix ofeltorvego,

W Zakresie doly.zlcyD]opisl p]zldnlÓ!' ŻJnlólvietrj. jest n]oLva o nazwf trłiy'e], ztrakl
to'aro{yDr, paten.iP lUb podlodŻeDiu Źródle ]uh sz.Ż.gó]n}dl plo.esie' klóry
.lDraktelyzuje Dlodukt, pŹyjmtrje się, że wskazaD]u takjen]L towarzysŻą lvyrxzy ,'lłD
rówroLvoż'''" Za JsDrtymtnt rólvnoważny zaDtlvi3jący uzna tĆ , klóry pos]ada te ]Uh

]epsze od opfuny.h !v Żapytatrju ofellowyn (olaz !v załą.Znjkach do ?.pJ,t3Di3
ofe.toLv.go] paraJńeky kchiic,ne i]3koś.iot.' a jc!Ó Żasosolv]D]e rvźadeD sposób n]l
Lvpłyni. oł prJ!vidłowe h0kcjono\'ao jc zgodnit Z pżeŻtracze|]on njedy.7ny]n

1o' ZJkIEs dos.w obej]nuj! IóNnilŻ wyko|anie pl7e7 wykonaw.q lvszclki.h pra.
zwiąŻa.'.h Ż !qnraganiami EHP, o.!Jnlz..]i iIealizi.ją un]o\'yb.zzakłó.ló'

11 l'ermin realizacji Unowy: DołJwaj loDhżPowiNrybyi (TkonJnl Lv tt.ni e o{l dnia
01.07 2020 l do dni3 19'03'Ż020 I'

1Ż Z]n]rvia]a.l do zn]].iy telfiinl IlaLiZlc]L donaw}'z pry.zy|
IieblPżnylh od Wykon v.y

1] Zanl3rvia]ą.l ZJsiEga sob]e prlLvo do Iczygna.jiz okeśLoDeBo 7akle5l dosbLq, bcz
odszkodolvan]J dlJ Wykon]}'cy, za pÓwiadomienien] rvykooa cy złożDo}nl
? odpowL.dnim !v}pżedzenjem, lV furmje Pislmn.j

14 U'ądzenLa bqda.e !jrzedn)jote]n n]nó i.nia povtrńy być falrly.z!]e Dowe, lvoLoc od
lvad fi7v.znych jpra}'dydl oraŻ obcjł'eń na rzE.z osób!Ze.i.h

15 Nli,rinElny olfts Ewarancjr Da przEdmiot umowy wynosi 3 lal. od dn,3 odbioru

Il'' w'r|nlki Ud7iałU v.Órt.Óowanlu.r.7.niś snosohu dokonwa.ia oĆenv sn.ł.i.ni:

1

a)

o re3]j2.ję zamó\vLe ja nlogą s]ę uljjegać szystkl. pddUlio1), które spe]!j3j;] poni'sz!

udoku.rentowane doświ d.Zenie (dot' DostaśY i montażu spEętu
rehabilita.yjnego i / lub nĆdy.Żne8o] D.leżyte wykon]nje ( okllll o*at|.h 3 L.l
plzedtemirrenrUp]ywJs]da{La itroletajeżeLiokresdzi3ł3]nDś.lpDdmot]je$kńts7y
!v tyD okresie .o narnxlici 2 zaDówieli n! do5talYę i nontaŻ sp.Żęfu rehxbj t.cy]Dego
j/lUb DEdvcznćgo Ó !vl.toścj 30o 000,00 zł lv odnlNsiconL do kaŹde8o zaD]ó ienia z

Do oter!, naluy dÓlą.Zyć lvykaz ltr dost3w z podaniĆń i.h rodzaj']' daty r mreF.a
w}kDfunLa Ó.łZ podnjotów D3 necz który.h o awy te zoslały l'ykorunc
pobvi?rdzaiąly ljosixdanje \'y]n393nego dośvla{L.Zdla wI.z 7 dokUmentamL
pob!iĆr.lZJ]ą.ymi jch |3]eżytP wykonanie i p.J!vjd]olve ukońc,enie lnp Iefrcn.je,
prdtÓkoly odbjolu i jnn! dokLmenty rv}st.wione pI7e7 Podmjot, na u..Z ](1órlgo
do* 'y był]r \'ykonao., a lĆŻelL Z lzasid|]oDej |'ł.zynl D obltktyrłnym ch.nkkDe
\qkomLvca ni. icłN ia.ie uzys]{ać Rch.]oklnEntów'lonr doktr Ń t'l

\
\i, i
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h] Fi".ą po\lJ/ lnP oso!owo l'b (JoildlowÓ / /"rl''ui.'iIln'
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ZJ ulvjxjacydok.nao.enyspel.ieDj.{}żejopi53o}lh$a.udkówud7]']Jlvykonał.y$
postęPow3niU l'g ao.m!łyspelni./iie sPe]nia napddsilvie dokLnnentów za]ą.Żon-V.]] do
fornn]l.rn oteńoulgo l ośw]ad.7e'i BIJk któ.ogokoh{jek z 1'y|139ao}lh dokumetrtów
]ulj za]ą.7Pnjl llh w djeNl.śc] ejloIm]l hLb LeŻgodtrie 7 tyn]aganiJ'nL okeślonyrni!V
ninieF7yD] Dpytaniu oleto\'y]n bedzi. d kowalo od'U.eniP]. DfN y' l 1'!ątkienj
ofetywykonaLv!] pow]ł7aoego osobowÓ lulj k.pihłolvo z z3nuLv]ającyn który 7oshnie
t'vk]uŹonv z ni eisFgo DołĘpo Jnia !fĆ owego
lvykz onvLad.7eń ]Lb dokumdnlów' j3kie nruszą dostalczyć $ykomw.y L! lclu
ponvLerdzeD]. 5tełrri?nLa wanLnkóW ud7itrłU tr' postępowJ trl

DÓ vypełnionego i po{lps.nego Pl7e7 Wykonalv.ę fornlulaPa ofc.towĆ8o laLeży

Akfualny odPis Ż wł.ściwego .ejest.u bo aktualle zaświad.ZĆnio o wpisie do
ewidencii dział3lnÓścl gosDodamzej' jeźcll o.lrębne pnepisy rvymigiją wpist do
reiest.U lub ZEłosze.'a do eviden.ii Żiałil.oś.i cosDoda..z.j' 9yŚiawioneeo nie
wcześnirj.lż 6 nliesięcyPrzcd upływen termiIu skł2dani. Ófert;
lyyloŻ doświ.dczenia ('ĆdhE z.łączonego prŻez zandwiającego wzoru;
Dokumenty pofudĆr Źaiące posiadan€ doświidcŻon'e 0'eferencje' listy inlĆncyjne,
P.otokolY odbioru itP.)i
Fonnularzaso.tyńcntowo cenovy
oświ.dczenie o b.dl(u powiązań osobouYch lub kapitałowych
Potwierd7eniervpł.ty wadiunr lub r'ob9iD.dŻĆnlewniesienia gv3.an.ji w.di.Inei

dl

r'l

t'owyusze ziłączn]kL naL.Zy pżed |jć}'fomiĆ orygx łóW doku|tntó1' lUb po] ild.loDyd'
dokumenlóLv73 7godno!i Żoly8 D.len1 prz.d lYykdnrnieN oL] ć pjP.7ę.]. fumovą/!ieczęc]ą
iDjo]ni \'I3z z lzyte]nym podDcen oRz ÓpatrŻlć ikfuaLną dłJ PDwyŻszy osób
pośwj.dc7eoja zgodnoś.i do1yczy k]żde] nrony dokuD]eDlj osob|o, pa.dnłwioDeBo j.ko
kselokoDi3 PotłllnlŻcl[ Łr z3odIoić dokonU]o osobx do tego Up.l'aŻnlDoł, któli Podp !]je

wpŹypadku 
'ożony.h 

oilviJdźUl, J pozjom]e
Żą{iJć prŻed$arvieD]3 dod?tkDwy.h dokumenlórv

Iv' (Nt.rla ocenv.feńi i.h znaĆŻon'o lw'm]:

% 3 ia J.y!vyljieżeoletęn3jkonynniĆjsZą Ż3odnie7toniżlzynri kr}t!.ilnl:

oferowany okres gwJ.tncj j n. przedniot zamólvi.nia: 20 q/o'

podpńywanLa u olvy Z.nja\'hją.y mo,c
nohvi.Idza J.ydl zgod0ość ośly]3d.z.ń zt

cori podana pŹg WyLÓDalv.ę ( otemie ]lśobolviąZ(jącx p[e7 ok.Ps $]znoś.itr lo!ry inie
bed7j! DodhtJIł WJloryzi.j] Lvo

onis snosobu Dr7v?n]w.nia nUnl(tdĆii za s!ełn ienie daneqo}Ątg !ruffĄ4rśIt&

(

I
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Ad'A yu'}teri!m c€nazost.nje obliczone w3 nastqpu'łcĆgo wzo.u:

najniżs7a 73p.oponDwłra .ena b ]ito z' lvykonani. prŻednriod] ?Jnólicnia / !cnł L'danei
olefiy blltto za \vykor.nLe pl7edni.tL zJmóuula x lxksymi]na i]o jć pUnktół' x w.Ea'/i

tMaksvnralnł ilość!uDktó do oh]l.Zlń 100]'

Ad B oferowanyokre5 gw2rnntli na przedDjot,ostaniÓ o.Ćnionyv następujący sI)osób:

]lÓść pIzyzniny.h pUnkiówsumJ pżyŻnanydr Plnktóff dlddy badanei/Mj\'lższJ
w posępowao]u'x mJlśymłlJu ilość pulktól'xl% lvala

oklls g(alJ|.]i Li.?ony jcst w pćblyc]l lxti.]] 7 73ok.ąg]Ćo]l'l ' dół JeżeiWykon vD
Zaofen]je okles gl'alJnlrL rólvny 3 L.ta j 10 m]esiq.l, wów.zas okrPs glY3lJnl]l zDn. ie

pon'Jktolvanyjako ló!v|y l L3b izośanll prz'znaDy 0 pktT zJo'irowany ohes g .I.D.ji]
Malśy laLD. jLość pkt,o*anll przy' JtrJz. okĘs gx'aIJn9] rół1ly:L0lat h]b dlu's7y

IMa]śy lalD] jLość PLnktós do ob]lczejj ro0].

'0'"]jl''''''łł'o
7a ka'dy dodatloły rok3!v.l.n.]i] ] pkt

Ad' cTg.min dÓ*.wy (reaIizacji unowy]

Mrksy,rulny t.rmin donawy do l9 03 2020.
dodniJ 19032020r. Opkt
do dn]a 1Ż0320Ż0r'. I pkl
dodnj3050ts'Ż0Ż0r' 2pkt
dodDja29'07 Ż0Ż0I 3 plł
do dDl3 22.07.2020 r. 4pkt
dodrrr 15.07 2020r s pkt

slma przyznanych plnktólv
w po$ępoLfiniL x nraksyńalDa
(Malśyn]JlJD ilość punklóLv do

Punkly uzysk!nP lrz.z ole.lę
Krytern]m lll Tł.min dÓslMy,

oin y Lx{htrej/ Nai yższa LLość pIZyZnJ|y.h PuDktńv,

w !!e!ie !l!!!! ! LFj l ._łm KNetjn ll cwriNjn
/o do J "b" "Id",. s "or.rc.

'il
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Zamat'i!jacv JdzLcLiZamówieni] Wykonalv.y (!'ykonalvcom]' które3o (kióly.h]olćfra UZysk.
|3jr'iększą ilość plnktó!V w łączn.j o.enie ofe.t 0ą.zIa sunra punldólv trZysk.ny.l] pr7e7

wykonaw( k.yte u]n l, II' J]I] PUnLt} będą li.zone 7 dokł3dnoślą do dwó.lr nje]s. po

W pu ypadku odtr]ob] lodpis3nia Unro(y prŻez wybnnego Wykoaaw.ę Żanlał'iają.y ]noż!
7a rz!ć umowę Z lvykon 

'cą, 
któryspełniJ lvymxgaDj. zapybni3 DfcrtDlvlgo i które3o ofeń!

uzyskała ko]ejno naj\!y's7q lj.,b! punklóW

vI. Mi€iŚceiternlnskł.d]ni...a2ofua.ciaÓf€t:

] olertJ mlsl ZoŚać Żlożona !v formio plŚenn'ej w Diep[ekracrlnym tc.minf' do dlia
13.062020r, do godz.12:0o.

2 oflrt9 nłlezyŻ1ożyć n!stępU]ą.y sposób]

osoD]ścje w JldzLbtr ZJnliw]ajiceBo LLlr d]o!ą pD.Ztotr',] D. po|]ż57y 3dles

Nlcpnbliczny Żakład op jcld zdrowotnej s.natorium
UŻdrowiskowe' Plon' sPółta Z Ęra l.2oną odpowiedzialnośdą
33.610 Polariczyk, ul zdrutow. 32

L 0led9 nalĆŻy Żlożyć s niepl7ej]'zyłlj
wu 3dr.s sJnalÓrnm uzdIo\'i5kowcgo'
Na kop.rlr dależy un]jeś.ić n3 q Drłz

iwale ŻamkDĘtei koper.]e, zadllsowJnej na

a{Lres Wykonawcy, o.az napis

. DoŚa}ręi Dronlizs[7-ę1urehlbi]i1rc]'jn.r. a bazęz{lrjegoLu Ll!dt.aicdŻj
ń! 7'P]hnjc z 09 06 20]0I

lłoszę lie olu'ierać ]]r/tddnicn '.. ,!odŻ..'. '.
(Ęisuic Wykou.rYca)

(nalez} pod!a dale i!!d7j.9 oNl.l.ia otiń)

W pr|ladku braltr łv' danyc]r hDr'wia]ą.y nil ponÓsi Ódlo1viedz]i]noś.i 73 7da[.nia
]noPące rqnikJa Z pdwodu tego L]riku, np' lruypadkowĆ dlwarcje olelry Drzed }a7na.zDoym
te.ninem ÓNvnrciJ' a w p[yFdku s]dadJnla ofe 

' 
pocztą h]b po.ztą kun.Iską - ld]

l5

5 0twłrcie olet D.5tsrj}'dn]u 1a 06'2020 r' o godz' 13|o01'5



I Pots,;

6 w pnypadku ol'..t pŹestany.h d.ogq pU.ZLo1vą będzie decydorvał. d.ta o..z
god7inawptyrv dosiedziby2anrawiłJące3o'

tat a.a- "]i:iiłi'"ń'fi E

1. olPrtcnaltż],pIzedstw]ć'j3zJ]a.zony ldozapyl.nia.t.ftoLvlgof.d ularzu
2 NicoJ}ą.'ly elen]eit oteńy łJnÓu4 Żałą.h]ki ttnaganc rv pkt. lll] njtrj?]szcgo

Złp}hDja ofe|1ot!go'
1 oleda n]oże bvć lvyp.hlon' odlęc7nie LUb kon]p0leror'o, jedn3k LV przy!łlku

wypeh jenia odIę.zn.go J]eży tego dokon3ć lv sposób czyteLly
4 WsZynkie*Ioiyot'ertyxrazŻZł]ą.zDjk.nirnUs7ąbyiko]ojJlopo|!]nerc!fin!
5 KlŻda *lol. oterty L ztr]ą..lkó!v zawiPr3ją.ajalGkon!]e]l tleść nn]5]7.*ać paraloładx
6' ofEita musihyć pDdpjsa a pru ez o5obĘ do tcgo LpowłŻDloDą któ13 lvjdni.l. w x.aldl'ym

neie$r7e sqdolvym, !Vypkie z e1']d_"n.jidz]ałalioś.i3ospoda[7PjlJb LDnyn o](un]eD.ie

zaślviad.7ają.ynr o r!] uno.owaniu pla nyń W mu]e todpnao]a ole y pIzez

PP]oomo.nik. wy lagaDeje{pu.d]Dz!nLedoofe|1ypełno o.ntrhyJo'łZdokunlenió
pDN!ie.dz.ją.ych u]no.oł'anll dÓ dŻiala|. Lv i'nienjL wykÓnJ!v.y w .]icje udziP]ln]J

7 ukzystkie5tony olcdy rvlizŻ zają.7nikanljn]uszJ być t\rJLe5pięle
8 Z. lJ!'j.jący odr7J.] of. ę nien]e]ijih.ą $.]toków lolma]ny.h n oDla* oft l

ZlożotrJ po leflni]lo zostanL.lwlócon. 5kł]d]]ą..mL b!Ż oUv]eI.Iia rvykon3N.l Z tllo
tytLłu Dje p[ynugU]ą zJdD. roll.zetri.

9 lJn]wi.ją.y ni. dopuZ.Zl sk}.d.nii ol'e'tWa]]JntDlvych
10 Zanxwia]a.? nLc dDptrsZcZtr skłidJ]i3 .'njl .zęś.lÓ]v}d]
11 K!'dy7Wykonłw.ósmoże'ożyćtylko j.dnnoleftę.
12 z]Datia]ą.y Żłnżęx sobie ll]lvo dokdnywxDji lni3n lvJIunLó}' Apybni]

oferto$cgo' ł 1łkze jego od o]ania lub lnie!va']ienja bP, poJawanLa plzy.zyn oraz
zako'j.zco]e pÓslępowaDja b'"7lvybo.U old.t, tr'sz.zeBó]noś.jw pŹ}pJdk0 gdyn.]1o!i
ote.\ pztkrx.Za wie koić śrcdków plzezn..7o|y.h pu cZ Zańawi.r]ą.qo i'
sfin3nsoLfan]l ZJnlót']o1ia h]lb.Du.j. o ty.l] Żtr]]iMdj hędą umLcsZ.Żoie tr. $roI P

vll' \nośoh Órzv!otowiniloreń UraŻ foml lei \lr l.dJ id:

htbŚ|//ha,2konnn.o cviIns.i fUndUs,eelro..iskie !.v.nl./
l3 zim]wbją.y DnIZeg. sobje Pmwo do!od]!.ił oclooa.ji .e!o y.h z wykDnJ[.l, k(óIy

,łozr,] w optr..nL o przy]ęte klyterjJ najkorZ}nDjejszą ofetę NPgo.jalrl tn.se ZoshIl
podjqtl w szcŻegóhroś.]( prypJdl(l, gdyZaofelolvaDJ cena będzL. lvyżs:a od zJłożonPj
pIZcŻ ZJnlJWi.ją.e3o

]4 !v to](l Ó.aly ilr.dani3 ohrt ZJnrałrJjący D]oże 
'.dać 

oJ Wy](o aw.ó!v lvyj.n]jeń
doty.Zą.y.h f eś.i złożony.h ofu i Z.łuony.h dok!o]entó!v

]5 WykonJ .J )e$ zl']l7]Dy ofu]tą p.ŻoŻ okres 30 .]nj kalPndJ]zolYy.h lLoooyd] od dnj]
upł-vl'utem]]Du n3 7łożlnLt olćd

16 7trn':wi3]acv n.ZĆrvlduiP' 
'P 

rw ag.odzcnie wvÓłic.ne hędzie rwkonawĆv n.

. lil(t'rv \wśiarvionei v dniu Żłrw'erdzeniJ .rotokołu iakÓś.iove!o 7r.dnie7e
wzor€ lnloW danÓwi..vłI 73łą.7nik n. 6 o ninl€is?Pgo 7.nt'bnia
of ertorveg!. !l!tĘi! !!!t o!I2]/rn in__!!!r3l!]m
w(.vionei.od wzul.dcrn ri.l,rnkoN.wn i lo.malnvn faknn v vaT

(t r

vItl' z'móvieni2U7UoełÓlalace:
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0 udzjelenje zaD]óNienj3 nje mogą siq ubitgać Wykonawcypolviąz.nio5obowo LUb kapjb}D D z

W ..lL unilo]ęna kolniktu jlŃelesów zafiówj€nia publi.zn. nic Jnogą być ud'e]one
podnriotoi' polvjązanym osoborvo ]Lh kapib]owo z Zamawlają.yh' ]łŻel połiązaDia
kapŃałowe ]ulj osoboLve rozJ]nje si!. wzJjcmn. pÓwiąZinia nljędzy zanlaW ają.yn LL'bo5ob!]ni
upoważnionyn]] do z.ją$nia zobowLąZań w inlie ju zanlawjają.e8o uD osobami
$ykonu]l.yDri }' imi.njl zamJwił]ą.ego cŻyDlości zwązaDe 7 prygotolvaniem i
przeprowadzenjen lIo.PdU.y łlbo.U wylÓ ltrty J lvykon v.ą, pole3iją.e w 57.7egóhroś.i

a uc7P*ni.z!niu !vspó]lc ]ako wspólJikspó1kjc'r'yjlnejlub spółki osolrDń'.j'
b. posiadaonL.o d.jnlnie] 10%udz]a]ó lubakc]i,
.' pĆłnieo]tr fLllk.ii .złoDk. oĘanu Mdzomz.go lUb zaŹądzalą.e3o,

d pdzosawaniu lv zlvjązku N!ł'eńskiĄ stosunku pok.ewEństwa lub polvjtrowacnv.
wlinil pro$ej, poklewjelisnva dlugiego stopnia llb poNńÓlva.ś'a dfugi€o nop l. v'
liiii ljocznej lub 1'sto5uDku Drzysposobjcnlą oplckilL'b ku.at]j

wykon'wca zobolvją73nyj€* dołąĆyć do DfĆ y ośw]adcŻeDje o bnkl !v/\' Do iąz']i lved]ug
wzolu do niniei5zego zapybnla DftrtDlYĆgo

w p.zypddl(u złożonja ore.ty przez Wykonawcę powiązan€go osobowo lub k.pitałowo
zzan.rvi.j4cyn'' zostanie on {rykluczonyzudziałuvpUŚtqpowaniu ofertowyn''

Wrdi"m

Zamalvia]ą.y i]rlo..U]!' jż kaniy W}ko aw.a ubie3a]ą.y sję o
zoLro}'Ęany rc* !I4! r!!]t!!]lll!ui do

. 60D0.00 zł Gło$Dje: sześć tysjęcy zlotydr 00/100], w
nLepie LęŻtrej tgNaIancjirvadiah]ej]

W prŻypadku wniesje|ia w3dium w pjlniądzJ ZJnrawJlący uzlla \ładium z. skute.zDe
ty]ko wólvczas Bdy kvota \ĘdiJ]n zDstani! zalśiqgolvana na kon.ie ZJnawiają.ego pIed
uDł}s'e]n temjnu sk]3dania of.rt. wadnLm naLe'y lvnieść na wska7.ny pl7e7
Za'nlwjahcego rachuo?k bankolvy Ó nune.Ze 46 1020 2930 0o0o 2s02 0l]] 3363
W3diun możl byi wnics]one Iównjeż !v tra$ępuią.ydj foln3.h: o.ygjnalnylh
por9czcnia.h banlolvy.h, orygiD.lny.h poręczen]adj uhe7p]!.7enjowy.h ]Ub
pDrę.zlnLa.h spółllE]cŻe] kasy oszczędnoścjowo kred)'tolvej' z tyn ż! poI!.z.ni. kas]i
jen 2Lvsz. porqĆZeord l pie|iężDyD] Lulr ory8]naLny.b 3w3mo.jaclr bankow'lh;
o.yglnaloyłl g a.a .jach ubezpieczenlowydj' Poręczen]3dr Lda.bny.h pŹcz podmioty,
o któIy.h nlowa w alt ób u$' 5 pkl2 usta y z dnia 9 lńtopada 2000 I o trbvdrze l'
Polskjej^cen.jiRozLvojuP[edsjębjorczoś.i(Dz'U z2016r poZ'359,zpóŹtr zm']
Wadiu]n Dos7ooe w ińnvĆh fornach nlż niPnię'ni n2le'y dołąc7łć do olefu rv
..vginal. cl'alan.ja w fdrd!e niepjeDjężnejDowjun. ple.ył]1ie okleśLać b?ncfil]lnta
oraz .el Lstanolv]Óoe|o zabezpieczeD]a (w gw2.ancjj powinÓd być podana nazw.

l

'A) \

nińtojsŻcgÓ postępowa.i.].Wad juDr N folnj]e niePien jężnlj nallzy
zuąZan]a ore ą ŻcodniezpktvII PPkt 1s ninj!Fmgo npybna ofe
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4. !wkon:!V.3' któ( Z]oZył l'Jdium N pjeDr]rdzl,obowiązJny jesL dołączyć do ofejly
ksProkopLę lvpłaiy r'.diLun 7 Pofu'iEldz.nicm dokon.neBo pPe avu Na po]...nru
pu.lsvunaleŻywpisać:'lvadiLnn' o}cl1a'

5 ZJmawDją.y ŻanŻyDra wad]Um, j.z.]l wyL{lDavń, któlego ofeft3 zostJJ ]v}bra l,
odnaLf]a zaw.r.j. unory|a 3rJnk3.h okrlślÓnyd] rvzJpytal)ju ofeto[Ym' ni3 wnLón
lvymagan*o z.bezp]eczenj3 nJleżytlgo wyko aDja un]olvy 7at''I.je Unolq śłłÓ nę

''' o h--' l 'Ąll" ) '' '' '' h'l d' ''

6 W pu ypJdk0 wyłonjenia lvykonaw.} wnićsidnŁ w.diutr] zost.nie zwló.onc niczwło.,l.
popodp$a Luunowyzwyłonjooyn\ĄlkDnalvlą

7 zańawiJją.y wadLuń Wykonawcom któ.ych of.Ity nLĆ Żon y
wybrJtre' njezwł..nic po wybÓrze oledy n.jko'y5tnjeFz.j ]Lb Uniewi'jieniu

s 1{!kon3W.y, któ]ego !feJ1a zosih tyhI'n] ];ko naikoŹyJniers^ zJnat']iją.y ? m.3
wadLUm ni.^!ło.ŻD e po 7l!!lrciu Ln$wy ofuZ !!|Lesie iu z.D!7Dią.7.D 3 |]]czytlgo

9 ]utli u.diu ] LrIies oDo fi |iPnlądzu, Zi lłłia]ic! z1!r.cł je ttxz z oJs.tkrmL
wynjkającynli 7 un].!v! I:dnLnh bJnL(O\vogo, n. któly]n lryło onD p',.ło!!y\!Jnt]
pDńd]ejszoIe o kos,ty proLfiJ,Ćoił ]Jdull L.Ikorve3o o'az prDwi,j] banko$tr ŻJ
pIeLew p jeIi|..{7t na ralhuoek ba'kowy ws]aŻ]Dy prcz lvtkDn:w.ę'

10 zam.wjający 7wlólL n]caY]Ó.Zd]e W.dium na wn i05ek wlkonJw!y, który !vy.olxlofeItę
pżed upist]n t..nrinu sldJd'niJ olet N prypadku zi*niĆniJ dwóch przesłanek
!v!.ofa|]i otety pu.J Up]ywo' tn jtru skladaDj' o&rt o.az złozenla ł iosk( o ziTot
wadjum 0śrviad.zen]3 ł'olL L! lyn zxkresie' 5ą 5ktrte.znc jgś]] za la!via]ł.y Dróc] s ę

Zapoznxć z ]ch 
'ełrra 

b!śdą pIz!d upły(en knnjnu5kładan 3 ofurt

xI' WvmapaÓi.dotvc7x..'lhe7Die.7enianŹleżńepowkon..iaumnW

od Wykona}'.y, któ.e3o ofefta 7ostJDjP Jznana za naikolzyn ieisŻą będzie wy'nagane Przld
podpńłniem un]o\!y !qie5 o1ia z:hczp]l.zlnL. naleŻylego wykon.nja umoLq o.az losz.z.ń Z

tytuł[ udzieloDejglv.IaDcjj j3k.ś.i na dostawq i rękÓjmi' w pieniądzu, g\'trnncji h3nkolvĆi LLLb

EwarJn.jiubezpie.?enioL|ejlv\'ysokoś!il0oń.e.y.a]kol!itejbl!tlopod3oP]$oa..l.'
Przed podpis rien Lnrowy wylonł!.J !!niesie !v/w zabe,pjecz.nie lvykonan,r umdwy tsrak

snjes]orii 7'he4]iP.zlnLa lvyk!oadi.r uD]owy będ7ią jkLt]{olvJ] przy]li.iln prŻeŻ

7anawbjąmgo, żl WykonnLv.a oLLm.Wi. jei ,al'aria rvyL{ooa .a woosi Ż'b!Żpieczetrie
Ia!eźytcgo lvykonłora lnlowy bez zDednąj7a'łokj, Di! późnLć] olż dÓ d itr Żxw.lci. !n'olvy

Żabe?piec7eni3 IozL ic !q uZnanLe k(o1y zJbezpje.7eIia wniesionlj N
pićnią{LŻu .a rxchunku bankorqnr 2amJlYlaląlĆ!Ó, luL pżed]ożeDje 8ti13n.]i LVadiaLne] !Y

fo a.h wskxzanych lv pkt x 2 ninic]sz.lo Zapytanla ofeŃowego

xtr,@
@

,zazr'z- ']ii*ł:ł,l4'jj E

1 osobi uDol'3żnioną Z. ś.dnl Zl'n.WiajireRo do koniaktow3nj; siq , Wykonłw.łtrl i
Ldzie]anE ł'ylaśo]cń w ]mieniu Zanja\'iiją.ego jP*] 13n Mazull! cjnaLL: DLon!ionelDL

Wykonaw.a moŻe Zltó.ić się do zJnawj'ją.ego o Lvy]aśnL.nił d!t}.Z.te zapyt.Dj.
oflńo}'.tÓ, na póŹnjeiwte nil]e 7 dn]pr7ed Up]ylvcm tĆflnintr slładaDja oreŃ
l.żdl Wykonaw.a z ń.] sję do z3m3lvEją..!o Ó wy]a jenia dotyczące 7.p}ł ]]3
Drlrto$Ćgo oo !pl}alie te.DriN o kióIym mo]va ]v pkt x]l l, Zaln.li.]ą.y może ud7ieić

/r

' 
ówp']'1 | '' "'' l1"D'ol!o11 .'"
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%pytJnLa mogł być p[esłane do zamauająceEo |a na5tęPlją.y ]d.Ćs e m.il:

D!!r!@o!e!-!l,
73malvL3ląly dŻieLi odpo\']Pdzi na ł'sZelkie zapytinia związJnl Ż pr.s.dzotryn]
po*qpo1vanl.J. ofellotyD] ] Umi!śl lc na swojej strcnie jrtdnłowcj 

' nlotrje
int.Inctower htas://Da?3konkl.co!y]odsdfunduszeeulo]l!Fkic!ov'pl/beŻ ]vsk zan]3

źródłJ ŻapylaDii' pod t3.Unki.m' ŻĆ Żipyt.D]e 7o*anj! skLt.orvaoe L dole.7oIP
Zadh!via]l.eD]J !Iz€d Lp}'wU wyh..7oDego tPrmiol naslładaDle ofeŃ
ZtrpttxDje ofet.lve moze być Żm]orio|e p[ed uply|Vem te ninu składao]: olćrt
pĘevdd7j3nym w ńiejszyn] zap)funiu of.rtÓlYym' W t.kjr. przypadku (
',0.i or,' " .. lod"''o
co naj]nniej dJtę JpubLicŻnie ia znjjen]onego złpytadia oleltol'ego J tak Dpr
okoninych 7n]iao' z.nra}uią.y plzedh'.v iemin sldJdania ofeIt o c7a5 |iezbedny dD

wprorndzenia zm,an !v ofefr.ch, j!teli j.i to konie.TDe 7 ulvasi oa zrkros
wpIoMdzooy.h Ż ło o czym zoslinl pojn]'Drno!Y&i lvykoD.rV.y

xIIl' okre(l.nie rvarunk v zmi.dv unl.s-v 7awa.t€i w rvvnil{t nPPDr.wJd7oDego
nośtęnow2nia o UdZioIe. je 7i'nówienia Dubli.Zncgo:

1' Zam vj.jq.y Pn.[idtr]c nlożljx'ość wpro adzlnla ŃÓtnyd] zn]jan Posbnol'i.ń zaNańt]
trmoufz\' mnlnrv}konaw.ą wsto!]nku do tleśd Dflń],' a pod*al']e któ.e]dokon;nD

2 i\łożl]t'ośi L|pIoNJLiZ.nia ńlofuy.b 7mj]n doty.zy sytLaqr, lv któIei sIPh]iono ]ą.'ll oW

. Konic.ZÓośi zmia!y u]now| spo$odo xnx j6l .koLi.zno!.ianl, któly.ll
ZJn'x{iają.y, d?iJl'jąc z nJ]cytą nl.a.noś.ią |ie nlógł przl idZitć

. W. ość 7n]i3ny ni. pIZekrl.ZJ 50 % a'.ftoi.j zJD]óWLto]J określonej p]eMotni!

Z ljaDy nożDa d.konai ró*didŻ w przypa.]ku gdy Nykonaly.a k(ólenn] 7ao]3$iaj3.y
udzjeLił zaD]órvieo]a ma za$ąpić tro{T uykonaN.a

. w wynikl połąllenia' pod7iałU, pż!]śztJłL. Lx' up.d]ośc], Ieltuktulyzaq] lLLb

naby.i. dotych.7as.wego lvykonłwcy h]b jego |][!dsiqbioItwa, o i]e olvy
wyloD.w.i s|e]nj3 taIJnL(L udzDh' w po*'"po(J1il, n]l Ża.hDdzą \łoljec |]eBo
pod*a}1 l'ykLU.Zen]i ÓrrŻ nie po.il3a to z] sohJ jstotn}ńŻ xtr umo!!T

' zniar} )akrthkoliiek rczpo|?ądz?ń r plzep):ów i nn1!d) daklnPntóN, w ąn
dakurnentó|| plolJrulnaNyh Reliaraln.!)Ó Plalrunl o|entyilelo .l|Ll

|va]ewólll\ld 1'al]kdUackk!]o na 1ata 2a)4.2a2a, ix)ących {pł] n3 r.aLiza.jq

' zniany funn lea)jraliil dostawy z prz}.lyn Diez.Leżnydj od Wykonaw.y, ŻnlJ i
tln] Dów okrcś]ony.h umową Lędziejednak doIus,.za]na ty]ko, w !rzyp.dku, gdy
koD]ecność lvykonania dÓJilvy w tyD] okre5re njc j.n naiępn em okoli.ł]oś.i,
zi któIe lvykona!v.a podosj odpowied7ia oość] fi](t l. musi zost.ć ?B]os7ony

. ?nk,! a3a 
^Lynnj 

polesiją.ei oa zmiJnLr dsób L nNych P.drnjotów
5róhfa jąrych Dlzy re.]]7a.ji 7'nróNi.nia pod {aruDkjon że ]c1LP13wnj.nia

ii":'l?;:'ł:

.)r\f'\.,,, 
.)

potco.jał ekoDoDri.zny, vf kon3wźy i doś]vlad.zen je

ponada]ą pod ljoty zanrieni3n.' zmitrny te mo
olga lŻJcy)nych pod !fi.Unki.m' Że osoby te s|
wyDikiją.e ? 7aDytania oflrtowĆEÓ i Żlożonej ofe'1y;
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' żńian! wlnasrcdzenid a?mhoy uŹędÓwoj stawki podath VAT, uzasadnienja
ekonomi.zneBo i/lub techni.znego, oEraniĆzenia zakesu dosta(', zniany
umówionego zakresu dostawy)i, z i0n! umówiane,a zokresu dÓŚ.d'- wprŻypadku koniecznych lub uzasadDjonych
zmian powsta\ch z pży.zyn nieńożliwy.h do przewidzenia' konieczności lub
techniano _ ÓkonÓmi.Żnej zasadności zastosowania nate.iałów i użądŻeń
Ió nowa'nyĆh, liÓn iĆcŻn o ści wykon an ia lozwiąza ń Iów n oważny.h wyni kają.ych Ż

uwarunkowań te.hnologitnych lub użytkowych, Óg.anjczrnia nnansowego po
*ronieu anawiającegoz ptyczyn od niPgo nieza]ożnych]'

s' DokÓn}avanie wszelkidl zmian i u?upełnień do umÓwy zawa ej z wybnnyn Wykonawcą
wyńaea formy pisem!ej Dod rygorcn nieważności

kL0r{ r unr!dtn!0

2.

5

Fornllarz Ófeńowy wzóI.
Fo.ńUlarz aortynentowo cenowy
0śwjadaenie obIaku polviązań osobowy.hlUbkapita]Ówych wzór
Wykazdoświadczenia uó.
Tabela parametrów techn jcznych


