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Tryb podsta－WOWy bez negoqaql，O ktdIym mOWa W art・275　pktl ustavTy

ZllwrzeSnia2019r・－Prawozam6wiehpublicznych（Dz・U・Z2021rっpoz．1129）

－dalej：uStaWaPzp

a）WykonaWCa－jestosobaHzyczna，OSOba－Pra－Wnaalbojednostkaorganizacyjna－

nlePOSiadajaca osobowoScIPraWn匂，kt6ra oferlHe narynkuwykonanle rOb6t

budowlanychlub obiektu budowlanego，dostawe produktdwlub Swiadczenie

usluglububiegasleOudzieleniezam6wienia，Z圭oZyIaofertelubzawarねumowe

WSPraWiezamewienia＿Publiczneg〇・

b）Zama－Ⅵ享jaECyniezastrzega：nOZIiwoSciubieganiasieoudzieleniezamdwienia

Wyねcznle PrZeZ WykonawcoW，O ktbych mowa w art．94ustaw Pzp，匂．

maJaCyCh sta－tuSZakladupracychronioneJ，SPd抽Zielnie socjalne orazinnych

Wykona＿WC6W，ktbrych gh3wnym celemlub g士6wnym celem dziaIalnoSciich

WyOdrebnionych organizacyjniejednostek，ktdrebedarealizoWabTZam6wienie，

jestspokcznaizawodowaintegraqaos6bspokczniemarglnalizowanych．

C）Zamdwi亨emoZezostaeudzieloneWykonPWCy，ktdly‥

・SPeInlaWarunkiudziatuwpostepowanluOPISaneWrOZdzialeIIpodrozdziale

7SWZ，

・niepodlegawykluczeniunapodstawieart・108ust・lustawyPzp，

・ZbzylofertenlePOdlegaJaCaOdrzuceniunapodstawieart・226ust．lustawy

Pzp・

d）Wykonawcymogawsp61nieubiegaesieoudZieleniezam6wienia．

Wtakimprzypadku‥

・Wykonawcy wystepIHaCy WSPblnie sa ZObowia＿Zani do ustanowienia

Pehomocnika－doreprezentowaniaichwpostepowaniuaユbodoreprezentowania

ichwpostepowaniuizawarciaumowywsprawieprzedmiotowegozam6wienia

Publicznego．W sytua＿qjivvboru oferBTWykona＿WCdwwystepuja＝CyCh wspdlnie

Zama－WlaJaCy PrZed udzieleniem zamewienia zaZada umowy regullHaCq

WSPdIpracetychWykonawc6W・

・Wszelka－korespondencja bedzie prowadzona przez ZamawlaJaCegO WyZa，CZnie

ZPe左nomocnikiem・

e）Podwykonawstwo

ZamawlaJaCyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezWykonawce

kluczoWyChzadah・

WykonawcajestzobowiazanywskazaewoSwiadczeniu－ZaZaczniknr2doSWZ，

CZeSci zambwienia ktC〉ryCh wykonanie zamierza powierZye POdwykonawcom

lPOdae丘rmypodwykonawc6W，OilesaJuZznane・

Komunikacjawpostepowaniuoudzieleniezamdwieniaodbywa sie przy uZyciu

SrodkdwkomunikacjielektroniczneJ，ZaPOSrednictWem：

・miniPortalu，ktdrydostepnyjestpodadresemhttDS：／／miniportaLuzp・gOV・pl／，

・ePUAPu，dostepnegopodadresem：httTjS：／／epuap・gOV・pl／wps／portal，

・POCZtyelektronicznej・
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Szczeg6Iowe informacje dotyczace przyietego w postepowaniu sposobu

komunikaqii，Znajdl彊SiewrozdzialeIIIpodrozdzialelniniqszもSWZ・Instrukcja－

korzystaniazsystemusta－nOWizalaczniknr5doSWZ・

Uwaga！Przed przystapieniemdo skねdaniaofeIもT，WykonaWCajestzobowiazany

ZaPOZnaeSieZInstruk煎korzystaniazsystemu（za壌zniknr5doSWZ主Instrukqia

zostaIazamleSZOnatakZebezpoSrednionaminiPortalu・

ZamawlaJaCynieprzewidujeobowiazkuodbycia・PrZeZWykonawcevm劉ilokalnq

oraz sprawdzenia przez Wykonawce dokumentdw niezbednych do realizaql

zam6WieniadostepnychnamlqSCuuZamawlaJaCegO・

ZamawlaJaCydokonuJepodzia宣uzamdwienianaczeSci・

ZamawlaJaCyniewprowadzaogranic2；eniawzakresieliczbyczeScizamewieniaぅ

na．kt6reWykonawcamoZezIoZyeoferte，lubmaksyma－lnもliczbyczeScl，na－kt6re

zambwieniemoZezostaeudzielonetemusamemuWykonawcy・

Zamawiaja，CyniedopuszczamoZliwoScizIoZeniaofertywariantowも，Okt6r匂mowa

w art．92ustawy Pzp tzn．oferbT PrZeWidujac匂　odmienny sposdb wykonania・

zamdwienianiZokreSlonywnlnle］SZejSWZ・

ZamawlaJaCyniedopuszczamoZliwoScidoねczeniakatalogdwelektronicznychdo

Oねrty

ZamawlajaCynieprzewidujezawarcia－umOWyramOWe1，Okt6rqmowawart・311－

315ustaWyPzp・

ZamaimaJaCynieprzewidtJeprzeprowadzenia－aukqiielektronicznq，Oktdrqmowa－

wart．308ust．l ustawvPzp．

ZamawlajaCynieprzewidujeudzielaniazamdwiehnapodstawieart・214ust．lpkt

7i8ustawyPzp／zam叩専ia．polegajacegonapowt6rzeniupodobnychusHglub

rob6tbudowlanych，2，amOWlenlanadodatkowedostawy．

Zama＿WlajaCynieprzewidujerozliczeniawwaluta＿Chobcych

ZamaWlaJaCy nie przewiduje zwrotu kosztdwudzialu wpostepowlmiu，

ZZaStrZeZeniemart．261ustawyPzp．

Zama＿WlaJaCynieprzewidujeudzieleniazaliczeknapoczetwykonania＿Zam6wienia．



Poza m021iwoScla uniewaZnienia postepowania o udzielenie zam6wienia na

POdstawieart．255usta＿WyPzp，ZamaWlaJaCyPrZeWidujemoZliwoSeuniewa之nienia．

POStePOWania，jeZeli Srodki publiczne，kt6re zamierzal przeznac2yC na

S丘nansowaniecabScilubczeScizamdwienia，niezostanamuPrZyZnane（art．310

PktlUstawyPzp）・

Wykonawcom，atakZeinnemupodmiotoWl，Je2elimalubmia上intereswuzyskaniu

Zamdwienia oraz poni6sIlub moZe ponieSe szkode w wyniku naruszenia przez

ZamawlaJaCegO PrZePISOw ustawy，PrzySIugua Srodki ochrony prawnq na

ZaSa．dachprzewidzianychwdzialeIXustawyPzp（art．505－590）．

a）Zamawiajacy oSwiadcza，Ze spe圭nia wymogi okreSlone w rozporzadzeniu

Parlamentu Europejskiegoi Rady（UE）2016／679　Z27　kwietnia　2016　r．

W SPraWie ochrony osdb Hzycznych w zwiazku zprzetwarzaniem danych

OSObowchiw sprawie swobodnego przepもTWlJ takich danych orazuchylenia

dyrektywy95／46／WE（Ogdlnerozporza＝dzenieoochroniedanych）（Dz．Urz．UEL

l19Z4maja2016rらdalg：RODO言tymSamymdaneosobowepodaneprze？

Wykonawce beda PrZetWarZane ZgOdnie z RODO oraz∴ZgOdnie z przepISaml

krajowymi．

b）DaneosoboweWykonawcybedaprzetwarzanenapodstawiea－rt・6ust・llit・C

RODO w celu zwiazanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie

zamOwieniapublicznegopn．dostawamateriaI6weksploatacyjnychdobadah

Iaboratoryjnych．

C）OdbiorcamiprzekazanychprzezWykonawcedanychosobowychbedaosobylub

POdmioty，kt6rymzostanieudostepnionadokumentadapostepowania＿ZgOdnie

Zart．80raZart．96ust．3ustaWyPzp，atakZeart．6ustawyz6wrzeSnia200l

r．Odostepiedoinformacjipubliczng・

d）Dane osobowe VhTkonawcy zawarte w protokole postepowania beda－

PrZeChowyane przez okres　41at，Od dnia－　Zakohczenia postepowania

oudzieleniezam6wienia＿，aJeZeliczastrwaniaumowyprzekracza41ata，Okres

PrZeChowyaniaob匂mujecabTCZaStrWaniaumowy・

e）Klauzulainformacyjna，OktdI匂mowawart・13ust・li2RODOznajdujesie

WZaねcznikunr7doSWZ．

？Zamawi空Cyniepla巾eprzetwarzaniadanychosobowychWykonawcywcelu

innymnlZCelokreSlonywlit・bpowy匂・JeZeliadministratorbedzieplanowa壬

PrZetWarZaedaneosobowewceluinny誓ni乞ce17WktbrymdaneosobowezostabT

zebrane（匂．celokreSlonywlit・bpowyzd），PrZedtakimdalszymprzetwarzaniem

poinfbm可e on osobe，ktdrej dane dotycza，O tyminnymceluorazudzielijei

wszelkichinnych stosownychinformaql，O ktdrych mowa w art・13ust・2

g）Wykonawca．jest zobowi誓any，W ZWiazku z udziakm w przedmiotoⅥym

POStePOWanlu，do wype土nlenla WSZyStkich obowiazkdw fomalno－Pra－WnyCh

WymaganyCh przez RODOi zwiazanych z udzialem w przedmiotoWym

postepowaniuoudzieleniezamdwienia・DoobowiazkdwもTChnaleね：
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一　〇bowiazekinformacy〕ny PrZeWidziany w art．13　RODO WZgledem osbb

nzycznych，ktdrychdaneosobowedotycza＝iodktOIyChdaneteWykona・WCa

bezpoSrednio pozyska士i przekazat ZamawiajをtCemu W treSci ofertylub

dokumentdwskladanychnaZadanieZamawlaJaCegO；

一　〇bowiazekinformacyJny Wynikajacy z art・14　RODO wzgledem osdb

宜zycznych，ktdrychdaneWykonawcapozyskaFwsposebpoSredni，aktOreto

dane Wykona＿WCa PrZekazuje Zamawiaja，Cemu W treSci ofeItylub

dokument6wskhdanychna－乞adanieZamawlaja＝CegO・

h）Wceluzapewnienia，ZeWykonaⅥrCaWPe拙W・Obowia・Zkiinformacyineoraz

ochronyprawnle uZaSadnionychinteresbwosobytrzeci匂，ktdr匂danezostabT

przekaza－ne W ZWiazku z udzia－ねm w postepowaniu，Wykonawca sklada

oSwia－dczenia→　0　WyPe土nieniu przez nlegO Obowiazk6w informa・CyJnyCh

przewidzianychwart．131ubart・14RODO－treSeoSwiadczenia・ZOStaIazawarta

wzaIacznikunr2doSWZ，

i）Zamawie車Cyinform可e，2e‥

－　ZamawlaJaCyudostepnia dane osobowe，O ktdrych mowa－Wart・10RODO

（dane osobowe dobTCZaCe WyrOkdw skazujaECyChi czynbw za・bronionych）

w celu umoZliwienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawneJ，O ktdrych

mowawdziaユeIXustawyPzp，doupbwuterminunaichwniesienie．

－　Udostepnianie protokomizaねcznik6w do protokolu ma zastosowanie do

WSZyStkichdanych osobowych，ZⅥ両社kiemtych，O kt6rychmowa－Wart・9

ust．lRODO（百・danychosobowych可awniajacychpochodzenierasowelub

etniczne，POglady polibTCZne，PrZekonania・reli曲nelub Swiatopogladowe，

Pr2ynaleZnoSe do zwiazkdw zawodowch oraz przetwarzania danych
genetycznych∴　danych biometIyCZnyCh w celu jednoznacznego

Zidentyfikowanla OSOby　五zycznej lub danych dotyCZaCyCh zdrowia，

SeksualnoScilub orientaqii seksualn匂　tej osoby），Zebranych w toku

POStepOWaniaoudzieleniezamdWienia・
－　Wprzypadkukorzystaniaprzezosobe，ktbrejdaneosobowesaprzetwarzane

PrZeZ ZamawlaJaCegO，Z uPraⅥmienia，O ktdIym mOWa W art・15ust・1－3

RODOセwia？anyChzprawemWykona－WCydouzyskaniaodadministratora

potwierdzenla，CZyPrZetWarZane Sadane osobowejego dotyczace，PraWem

Wykonawcy do bycia poinformowanym00dpowiednich zabezpleCZeniach，

Oktdrychmowawart・46RODO，ZWlaZa－nyChzprzekazaniemJegO damych

osobowych do pahstwa trzeclegOlub organiza（担　miedzynarodowq oraz

PraWem OtrZymania przez Wykonawce od administratora kopii danych
osoboⅥyChpodlegajacychprzetwarzaniu），ZamawiajaCymOZeZadaeodosoby

WStePLHaCq ZZadaniemwskazaniadodatkowychinformaql，maJaCyChna－

Celuspre？ZOWanienazwylubdatyzakohczonegopostepowaniaoudzielenie

－　Skorzystanie przez osobe，kt6r匂　dane osobowe dobTCZa，Z uPra．Wnienia＿，

O ktdrym mowawart・16RODO（zPraWnienia do sprostowanialub

uzupe土nieniadanychosobowych），niemozenaruszaeintegralnoSciprotoko圭u

POStePOWaniaorazJegOZaZaCZnikdw・
－　W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgbszenieねdania ograniczenia

PrZetWarZania，O kt6rym mowa w art・18　ust・l RODO，nie ogranicza

PrZetWarZaniadanychosobowychdoczasuzakohczeniategopostepowania・
－　W pr2yPadku gdy Wniesienie Zadania dotyczacego prawa．，O ktdrym mowa－

W art．18　ust．l RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych

OSObowych zawartych wprotokole postepowanialub zaねcznikach do tego
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PrOtOko壬u，Od dnia zakohczenia postepowania＿O udzielenie zam6wienia

Zamawiajacy nie udostepnia tych danych，Chyba Ze za＿Chodza przesanki，

OktdIyChmowawart．18ust．2rozporzadzenia2016／679．

Do spraw nieuregulowanych w SWZ ma。Ia ZaStOSOWanie przepISy uStaWy

ZllwrzeSnia－2019r・－Prawozam6wiehpublicznych（Dz・U・22021rっpoz．1129）．

1）Przedmiotem za㌣6wienia jest dostawa materia圭6w eksploatac中ych，

WiloScia＿ChiwtemmachdostawyokreSlonychwOpisieprzedmiotuzamowlenia

StanOWlaCymZaIaczniknrl doSWZ．

Zama．wlajaCydokona壬podzialuzamdwienianaczeSci：

CzeSenrl－Zestawydopobierania．wymazdwpowierzchniowych

CzeSenr2－MateriabTeksploatacyjnedourzadzehBrand

CzeSenr3－KohcdwkidopIPetFinnpipette

CzeSenr4－Pipetypomiaroweiezy

CzeSenr5－Workidostomacherainaodpady

2）Wsp6lnySlownikZam6wie丘：

33141000－0Jednorazowe，niechemiczneartyku圭ymedyczneihematologiczne

zakresprzedtniotuzam6wieniaobejmuJe：

・Przedmiotem zamC）Wieniajest dostawa materia16w eksploatacyjnych do

badahlaboratoryjnychdoZakIaduHigienyWeterynaryjnもWOIsztynie，ul．

Warszawska109，10－7020lsztyn．

・Oferowane produkty musza posiadae wszelkie niezbedne p02；WOlenia，

deklaradeikartycharakterystykdopuszczajacejedoobrotunateIytOrium

UniiEurop匂Skiej・

・Towar musi posiadae nienaruszone cechy plerWOtneg0　0Pakowania

i odpowiadae∴wszystkim cechom okreSlonym w opISie przedmiotu

．KaLde opakowanie o士もrowanego asorBrmentu musiby60ZnaCZ竺e data

PrOdukdilub／iokresemprzyda血OScidou却tkuoraznumeremserll．

・ZamawlaJaCyZrealiz巾ezakreszam6wieniaw：

a）jednもdostawie（dla－CZeScinr3），

b）dwdchdostawach（dlacze：cfnrl，2i5），

C）trzechdostaw誓h（dlaczesclnr4主

・Przedmiotzamと）WleniaokreSlazakrespodstawowyorazzakresopqlZWiazany

Z dodatkowailoScia towaru，ktbrego zakup zaユeZny bedzie od moZliwoSci

丘nansowych．Za wyja＝tkiem czeSci nr　3，dla kt6r匂　Zamawla拒Cy nie

PrZeWidujeopql．

．WOpisieprzedmiotuzam6wieniastanoYiacy竺ZaねczniknrldoSWZzostabT

WSkazane”IloScI POdstawowe”lJloScl OPqa”．OpdaJeSt dostarczenie do

ZamawlaJaCegOiloSci wskazanych，W terminie trwania umow，W CenaCh

jednostkowych okreSlonychwfomularZu CenOWym StanOWiacymzalacznik
nr3a－e do SWZ．
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．ZamawlaJaCy uPraWnionyJeSt do skorzystania z prawa opqlW teminie

ObowlaZyWaniaumowy・

・ZamawlaJaCy POinformuje Wykonawce o realizaqlPrZedmiotu zamewienia

Otijetegoprawemopql，najp6Zniejd0151istopada2021r・PrawoopqljeSt

uprawnieniem ZamawlaJaCegO，Z kt6rego moZe，ale nie musi skorzystae

w ramach reaユizaql ninlqSZeJ umOWy・W przypadku rezygnaql PrZeZ

Zama－WlaJaCegO Z PraWa－　OPql W CaIoScilub w czeSci Wykonawcy nie

PrZyShgujaZadneroszczeniaztegoもTtum・

3）Szczeg610wyopis przedmiotuzam6wienia，OPiswymagahzamawiajacego

wzakresierealizacjiiodbioruokreSlaja‥

一　〇PISPrZedmiotuzamdwienia－ZaねczniknrldoSWZ，

－　Prqjektowanepostanowieniaumowy－Zalaczniknr6doSWZ・

WszystkiewymaganiaokreSlonewdokumentachwskazanychpowy2；ejstanoWla

Wymagania minimalne，aich spe土nienieJeSt ObligatoryJne・NiespeInienie ww・

Wymagahm中malnychbedzieskutkowaeodrzuceniemoferbTjakoniezgodn匂

ZWarunkamlZamOwienianapodstawieart・226ust・lpkt5ustawyPzp・

4）Te竺inywa空o空
Ter竺ny．WaZnOSCl．PrOdukt6w zostabT OkreSlone w Opisie przedmiotu

zamowlenlaStanOWlaCymZaねczniknrldoSWZ・

1）Zamawiajacy Zada，by Wykonawca ztoZyI wraz z oferta nastep可ace

Przedmiotowe Srodkidowodowe（np・OPisy，katalogi，SPeCy丘kade techniczne

Z danyml，ZgOdnoSe znormamiwskazanymiw opISie przedmiotuzamdwienia

wraz zinfbrmaqami potwierdzaja＝Cymi spelnienie wymagah technicznych

StaⅥ五anychprzezZamawiajaCegOdlaoferowanegoprzedmiotuzambwienia）bTlko

gdyWykonawcazaproponueproduktyr6wnowazne・

2）wprzypadkuza圭a＝CZeniadoofertyprzedTiotowych専dkGwdowodowychlub

W PrZBTPadku skZadanych na wezwanle ZamawlaJaCegO PrZedmiotowych

Srodk6w dowodowych言nnych dokument6wlub oSwiadczeh sporzadzonych

w je2irku obcym przekaz可e sie je WraZ Z tlumaczeniem naJeZyk poIski・

Zama．wlaJaCy dopuszcza w uzasadnionych przypadka－Ch z圭02enie

PrZedmiotowchSrodkGwdowodowychw．leZykuobcym．

3）ZamawajaiCy akceptuje r6wnowa血e przedmiotowe SrodkidowodoYe言eSli

potwierdza誼，Ze Oferowane dostawyspe王niajaOkreSlone przezZamawlaJaCegO

Wmagania，CeChylubkryteria・

4）ZgodnieztreSciaart・107ust・2，4ustaWyPzpZamawiajacyzastrzegasobie

PraWO WeZWania Wykona＿WCy do zbZenialub uzupehienia＿W WyZnaCZOnym

terminie w／W．przedmiotowych Srodk6w dowodo、yCh w przypadku言eZe克

Wykonawca＿　nle Zb2yI przedmiotowych Srodkdw dowodovvchlub zわZone

przedmiotoweSrodkidowodowesaniekompletne・

1）Zamawiajacyzakup可eprzedmiotzam6wieniadowねsneg01a－boratorium，kt6re

POSiadawprowadzony systemakredyta匂iPCA（certyEkatNrAB604）・Metody

badahsaSZCZegdlowoopISaneWPOWyZSZejdokumentaql．
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2）WobecczegonazwywksnPnaZWryPrOducentdwlubnumenTkatalogowepodane

ZOStaもT W Celu okreSlenla YymaganyCh parametrdw jakoSciowych言akim

powinny odpowiadae zamawlane PrOdukty・PrzywoIanie nazwyi numem

kata＿logowegojestdoprecyzowaniemopISuPrZedmiotuzamdwienia・

3）Zgodnie z art・99ust・6ustaw Pzp Zam千Wiajacy dopuszcza wszelkie

odpowiednikirynkowe（produktyrewnowaZne）nlegOrSZeniZwskazanewOPZ・

WskazanieprzezZamawlaJaCegOWOPZmarki，numerukatalogowegolubnazwy

handlowej okreSlaklaseproduktu，bedacegoprzedmiotemzamdwieniaistu却

ustalaniu standard6W，a nie wskazuJe na konkretny Wyr6blub konkretnego

producenta．0ryginaユne nazewnictwolub symbolika podana・ZOStaねw celu

pra－WidbwegookreSleniaprzedmiotuzamewienia・

4）Wykonaw雪kt61yPOWOrujesienarOZWiazaniar6wn．owaimejestobowia－Zany

wykazae，Ze Oferowane przez nlegO PrOdukty SPehiaJaWymagania okreSlone

Pr？eZZamawiajacego・Wszelkieryそyko（wtymkoszbTeWentualnycheksperbTZ）

zwlaZaneZudowodnieniemrdwnowaあoScispoczywanaWykonawcy・

5）Zamawiaja；Cy ZaStrZega，2e oferowane produkbr r6wnowaZne nie moga

SP？WOdowaczwiekszeniakoszt6W（zakupudodatkowego三㌢Zetulubma・teriaIdw

zuzywalnychaniteZwykonywaniadodatkowychczynnoscl（procedur）言aknp・

POWtemqrewalida（車metodbadawczychlubichsprawdzenia・

6）Wykonawcチ　POnOSi pelna odpowiedzialnoS（三∴za szkody spowodow竺e

uZytkowanlemdostarczonychprzezWykonawcemateriat6W，WSZCZegdlnoScIZa

uszkodzeniesprzetu，nakt6rychwykonyWaneSa．analizylaboratoIyJne・

7）R6wnowa乞ny przedmiot zamdwienia musiposiadae takie same parametIy

technicznel nle gOrSZe Pa＿rametry ja＿koSciowe jak produktbw wskazanych

PrOducentbw・

8）W przypadku powobwania sie na rozwiazania rdwnowazne Wykonawca

zobowiazanyJeSt WSkazae w formularzu cenowym nazwe producenta oraz

numerkatalogowyzaproponoWanegOPrOduktuorazZada－，byWykona－WCaZbZy土

WriZZOferta－naStePuja－Ce，r6wnowa祖eprzedmiotoYeSrodkidowodowe（np：

OPISy，kataユogi，SPeCyHkaCje techniczne z danyml，ZgOdnoSe z normaml

wskazanymi w opISie przedmiotu zambwienia wraz z infomaqami

potwierdzajaCymi spetnienie wymagali technicznych stawianych przez

Zamav中辛egodlaoferowapegoprzedmiotuzamdwienia）‥

9）ZamawlaJaCy akcept可e rownowaZne przedmiotowe Srodki dowodowe，jeSli

potwierdzaja，Ze oferowane Swiadczenia・SPehiaJa OkreSlone przez

ZamawiajaCegOWymagania，CeChylubkryteria・

10）Przyocenieparametrdwr6wnowa互nychZamav垂acybedzie bra王Poduwage

jedynie cechy zawarte w np・W kartach katalogowych，SPeCy丘kaCjach

technicznychlubcertyEkatachdlaproduktdwwyszczeg6lnionychwOPZ・

11）Wprzypadkuzaねczeniad00feItyPrZedmiotowychSrodkdwdowodowychlub

w przypadku skIadanych na wezwanie ZamawlaJaCegO PrZedmiotowych

Srodk6w dowodowych言nnych dokumentdwlub oSwiadczeh sporzadzonych

wJeZyku obcym przekaz可e sie」e WraZ∴Z tIumaczeniem na・jezyk poIski・

ZamawlaJaCy dopuszcza w uzasadnionych przypadka・Ch zb乞enie

przedmiotowychSrodk6wdowodowychwJeZykuobcym・

12）Zamawiaja＝Cy akceptuje rbwnowaZne przedmiotowe Srodkidowodo、Ye言eSli

potwierdzaja，ZeOferowanedostawyspe土nlaJaOkreSloneprzezZama→WlaJaCegO

VVmagania，CeChylubkryteria・

13）ZgodnieztreSciaart・107ust・2，4ustavvPzpZamawiaja＝CyZaStrZega－SObie

prawo wezwania Wykonawcy do zわZenialub rmpehienia w wyznaczonym
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teminie w／W．PrZedmiotowych SrodkdⅥγdowodowch w przypadku，je2eli

Wykonawca nle ZIo2yI przedmiotoWyCh Srodk6w dowodowychlub zk20ne

PrZedmiotoweSrodkidowodowesaniekompletne・

1）Zam…平aja＝CyWymaga，abyzambwieniezostaIowykonywaneprzezokres2

miesleCyOddniazawarcia＿umOWy．

MinimalnyteminrealizacjidostawyvTynOSi：7dniroboczych，ma＿ksymalny15

dniroboczych，

liczo7JtyCれod（れiakolqnegoodwysねniazaTn6LUieniadrogqelektrorLC21nqpTZeZ

gαmat偽印qCegO do dれia（わsfarczenjap72edmiotu zam6LUjenja do magaZU肌

2αmatUlq7qCegO．

Uwaga：W przypadku realiza－ql PrZeZ Wykonawce kilku czeSci temlny nie

Suml刀aSie・Zadeklarowanyteminrealizac担2／am6wieniapowinienbyCrealny．

2）Proponowanyterminrealizadidostawyjestjednymzkryteriewocenyofert．

Na podstawie art．112　ustawy Pzp，ZamaWiaJaCy OkreSla warl＿mki udzi3㌔u

WPOStePOWaniudoもTCZaCe：

1）zdolnoScidowvsteDoWaniawobrociegost）odarczvm：

ZamaWiajacyniewyznaczaszczegdbwegowarunkuwtymzakresie．

2）uDraWnie五　do prowadzenia oklCSlonej dziaぬlnoSci gospodarczejlub

zawodowej，o：ile：wvnikato：zodrebnychprzetIis6W：

Zamawiajacyniewyznaczaszczeg6Iowegowmkuwtymzakresie．

3）sytua哩
Zamawiajajqyniewyznaczaszczeg610wegowarunkuwtymzakresie．

4）ZdolnoScitechniczneilubzawodowei：

ZamawiajacyniewyznaczaszczegObwegowmkuwbTmZakresie・

ZamawlaJaCy Wykluczy z postepowania Wykonawcdw，WObec kteIyCh zachodza

POdstawyvvkluczenia，Okt6rychmowawart・108ust・lustawyPzp・

霧訪脇獲畿務縫雑報駒膨

1）Oferta skIadanajest pod rygOrem niewaijnoSciw fbrmie elektronicznejlub

W poStaci elektroniczneJ oPatrZonej p°dpisem zaufanymlub p°dpisem

osobistym．

2）Wykonawcadoねczadooferty：

a）oSwiadczenieoniepodleganiuⅥykluczeniu；

3）OSwiadczenieskIadanejestpodrygorerpniewa充oSciwformieelektronicznej

Iub w postaci elektronlCZnq OPatrZOnqr POdpisem zaufa＿nym，1ub podpisem

OSObistym．

4）OSwiadczenieskねdajaodrebnie：
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・Wykonawca／kaZdy spoSrdd WykonawcOw wsp61nie ubiegaja，CyCh sie

oudzieleniezamdwienia．WtakimprzypadkuoSwiadczeniepotwierdza．brak

POdsta・W Wykluczenia Wykonawcy oraz spehianie warunkdw udzialu

w postepowaniu w zakresie，W jakim kaZdy z Wykonawc6w wykazuje

SPeZnianiewarunk6wudzialuwpostepowaniu；

・POdmiot trzecl，na ktdrego potencja士　pow0両e sie Wykonawca celem

potwierdzenia spelnienia warunk6w udziatu w postepowaniu・W takim

PrZyPadku oSwiadczenie potwierdza bra－k podstaw vykluczenia podmiotu

OraZ SPe圭nianie warunk6w udziam w postepowaniu w zakresle，Wjakim

POdmiotudostepniaswc直zasobyWykonawcyOeZelidotyczy）；

・POdWykonawcy，na kt6IyCh zasobach Wykonawca nie polega pr2y

Wykauwaniu speInienia warunk6w udzia山　w postepowaniu・W takim

przypadku oSwiadczenie potwierdza－　brak podstaw　Ⅵykluczenia－

podwykonawcy OeZeli Zamau元cyqcy weTttf沈14e poおawy t・Uykhc2IerLia

uod高esjeniudopodLUgkonaLUCg）・

5）Samooczyszczenie－WOkolicznoSciachokreSlonychwart・108ust・lpktl，2，

5i6　ustawy Pzp，Wykonawca nie podlega wykluczeniu，je2eli udowodni

ZamawlaJaCemu，ZeSPeIniHacznienastepuJa，CePrZeS王anki：

a）na－PraWi士lub zoboWriazal sie do．napra－Wienia szkody wyrzadzonqi

PrZeStePStWem Wykroczeniemlub swolmnlePraWidbwympostepowaniem，

WtymPOPrZeZ∵ZadoSeuczynieniepienieZne；

b）WyCZerPl車COⅥ扇aSni士　kktyi ok01icznoScizwiazane z przestepstwem，

Wykroczenlem lub swoim nlePraWidねwym postepowaniem oraz

SPOWOdowanymiprz？Znieszkodami，kbWniewspdIprac可等Odpowiednioz

WIaSciwymiorganaml，WtymOrganamiSc車nialubZamawlajacym；

C）po中庸konkretne Srodkitechniczne，OrganlZaCyjneikadrowe，Odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestepstwom，∴∴Wykroczeniom lub

nlePraWidbwemupostepowaniu，WSZCZegdlnoSci：

・ZerWaZwszelkiepowlaZaniazosobamilubpodmiotamiodpowiedzialnyml

ZanlePraWidねwepostepowanieWykonawcy，

・ZreOrganizowa壬personel，

●　WdroZy圭systemsprawozdawczoSciikontroli，

．utworzy互　struktury a－udytu wewnetrznego do monitorowania

przestrzeganiaprzepISdw，WeWnetrZnyChregulaqilubstandarddw，

・WPrOWadziZ wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedziaユnoSci

i odszkodowah za nlePrZeStrZeganie przepISOW，WeWnetrZnyCh regulacii

d）ZamawiajqCy OCenia，Cr．POCBete　望eZ WykonaiVCe C望InOSci sa：

ⅥyStarCZaJaCedowykazanlaJegOrZetelnoscl，uWZgledniaJaCWa－gelSZCZeg61ne

okolicznoSci czynu Wykonawcy，aJeZeli uzna，乞e nie sa wystarczaJaCe，

WykluczaWykonawce・

6）DoofertvWvkonawcaza土aczardwniez：

a）Pehomocnictw？

・Gdy umocowanle OSOby skIadajaceJ Oferte nie Wynika－Z dokumentGw

rqestrowych，Wykonawca，ktdrysktada－　Oferte∴za poSrednictwem

pehomocnika，POWinien doねczye dooferty dokument pe王nomocnictwa

obejmujacyswymzakresemumocowaniedozbZeniaofertylubdozbZenia

Ofertyipodpisaniaumowy・
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・W przypa＿dku Wykonawc6w ubiegaJaCyCh sle WSPdlnie o udzielenie

zamewienia Wykonawcy zobowia＝Zani sa do usta－nOWienia petnomocnika．

DokumentpeInomocnictwa，ZtreSciktbregobedziewynikaIoumocowaniedo

reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zam6wienia＿　tyCh

WykonawcbwnaleZyza圭aczyedooferty・

Pe圭nomocnictwo powinno bye zaZaczone do ofertyi powinno zawierae

WSZCZeg61noSciwskazanie：

－　POStePOWaniaozam6wieniepubliczne，ktOregodobTCZy，

－　WSZyStkich Wykonawc6w ubiegaJaCyCh sie wspdlnie o udzielenie

ZamdwieniawymienionychznazwyzokreSleniemadresusiedziby，

－　uStanOWionegopetnomocnikaorazzakresujegOumOCOWania．

Wymaganafbrma：

Pe王nomocnictwo powinno posiada taka sama fome jak oferta，C．Powinno

ZOStaezkZonewformieelektronicznejlubwpostacielektronicznq opatrzoneJ

POdpisemzaufanymlubpodpisemosobisもrm・

DopuszcZa Sie r6wnieZ przedloZenie elektronicznej kopii dokumentu

POSwiadczong za zgodnoSe z oryginakm przez notariusza，B．podpisanq

kwali五kowanym podpisem elektronicznym osoby posiadajacq uprawnienia

notariusza．

b）OSwiadczenie Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie o udzielenie

Zam6wieniaOeZetidotycZy）

・Wkonawcy wspdlnie ubiegaJaCy Sle O udzielenie zamdwienia，SPOSrbd

ktd事TCh tylko jeden speInia warunek dotyczaCy uPraWnieh，Sa

ZObowiazani doZac2ye do oferbT OSwiadczenie，Z ktdrego wynika，kt6re

roboty budowlane，dostawy lub us土ugi Wykonaja poszczegblni

Wykonawcy・

・Wykonawcy wspdlnie ubiegaJaCy Sie o udzielenie zamdwienia moga

POlega．e na zdolnoSciachもTCh z Wykona－WC6W，ktdrzy wykonaja roboty

budowlanelub usIugi，do realizacjikt6rych te zdolnoScisawymagane．

W takiej sytuaqii Wykonawcy sa∴ZObowia，Zani do迩czye do ofとrty

OSwiadczenle，z kt6regoⅥynika，kt6re dostawylub usIugl WykonaJa

POSZCZegdlniWykonawcy・

Wymaganafbrma：

Wykonawcy skぬdaja OSwiadczenia w fomie elektronicznejlub W POStaCi

elektronicznejopatrzonejpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaZnionも　do reprezentowania－　Wykonawcbw zgodnie z fbrma

reprezentaqi okreSlona W dokumencie rqestrovym wZaScIWym dla fbrmy

Organiza－CyJnejlubinnymdokumencie・

c）PrzedmiotoweSrodkidowodowe

Przedmiotowe Srodki dowodowe zostabT OkreSlone przez ZamaWiajacego

WrOZdzialeIIpodrozdziale2・

Wymaganafbrma：

Wykonawcy skZadaja dokumenty w formie elektronicznejlub w postaci

elektronicznもopa＿trZOnもPodpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaZnionej do reprezentowania Wykonawcdw∴ZgOdnie z forma

reprezentaqi okreSlona w dokumencie rqestrowym wla＿ScIWym dla fomy

Organizacy］nejlubinnymdokumencie．
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d）Formularzcenowyzgodniez∵Zatacznikiemnr3doSWZ

・Oferta musi bye kompletna，B・Obefmowae ws2yStkie pozyqe，ktdre

ZamawlaJaCyWSkaza土zformularzucenowym・

・Wykona＿WCa ZObowiazany jest WyPetnie fomular2，CenOWy StanOWia．cy

zaZacznik nr3a－e do SWZ potwierdzajac，Ze oferowane produkty speIniaja

ParametryjakoSciowewskazaneprzezZamawlaJaCeg〇・

・Wykona＿WCaZObowiazanyJeStPOdaenazweproducenta－，nrkatalogowy，JeZeli

OferuJePrOduktrdwnowaZny・

a）NieuzupeInienie nazwy．producenta／nr katalogowego bedzie

r6wnoznaczne z oferowanlem PrZeZ Wykonawce produktu okreSlonego

PrZeZZamawlaJaCegOWfomularzucenowym・

Wymaganafbrma：

Fomularz musi bye zI020ny W formie elektronicznqlub w posta．ci

elektroni？Zneiopatrzonejpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaLnlOnも　do reprezentowania WykonaWC6w zgodnie z fbrma

reprezenta－qi okreSlona w dokumencie rgestrowym wlaScIVVm dla formy

organizacyJn句lubinnymdokumencie・

e）Wykazrozwiaza丘r6wnoYaZTyCh

Wykonawca，ktenTPOWOllHeSlenarOZWlaZaniarbwnowai流eJeStZObowlaZany

wykazae，ZeoferowaneprzeznlegOrOZWlaZaniespe土niawymaganiaokreSlone

przez Zamawiaja：CegO・W takim przypadku Wykonawca zaZa，CZa do oferbT

przedmiotowe Srodki dowodowe produktdw r6wnowaZnych zgodnie

zrozdziaIemIIpodrozdziaI3SWZ・

Wymaganafbrma：

Dokumenty musza bye zb20ne w fomie elektroniczn匂lub w postaci

elektronicznejopatrzonejpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaZnion句　do reprezentowania Wykonawcdw zgodnie z forma

reprezentaqiokreSlona w dokumencie rejestrowym whScIWym dla formy

organizacyJn匂Iubinnymdokumencie・

P zastrzeZenietajemnicyprzedsiebiorstwa一YSytuaCji，gdyoferta－lubinne

dokumenbT Skladane w toku postepowanla beda za－WierabT tajemniY

przedsiebiorstwa，Wykonawca wraz∴∴Z PrZekaza－niem takichinfomaql，

zastrzega，Zeniemogabyeoneudostepniane，OraZWykazuJe，ZeZaStrZe20ne

infomaqe stanowia tajemnlCe PrZedsiebiorstwa－W rOZumieniu przepISOW

usta＿WyZ16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciwefkonkurenql・

WymaganaJbrma：

Dokument musi bye zbZony w formie elektronicznもlub w postaci

elektronicznもOPatrZOndpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowa互nionej do reprezentowania－　Wykonawcdw zgodnie z forma

reprezentaqiokreSlona w dokumencie raestrowym wねSclⅥym dla formy

organizacⅥn匂lubinnymdokumencie・

g）OSwiadczenie dotyczace postanowieh specyfikacji warunk6w

zam6wienia（zaねczniknr2doSWZ）－WbmdokumencieWykonawcaskkda

oswiadczeniewzakresie speInienia－VVmOgbwRODOipodwkonawcdworaz

infomadp．czywybbr ofertyWykonawcybedzie prowadziIdo powstania

uzamawlaJaCegOObowiazkupodatkowego・

Wymaganafbrma：
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OSwiadczenie musi bye zkZone w formie elektronicznqilub w postaci

elektro専Znejopatrzon匂podpisemでaufnymlubpodpisemosobis吋mosoby

upowaZnlOnも　do reprezentowanla Wykonawcdw zgodnie z forma

reprezenta－qi okreSlona w dokumencie reJeStrOWym WねScIWym dla formy

OrganizacyJnejlubinnymdokumencie・

ま．老　婦Q擬敵閲潜靭瑠謡蕊駁泌継D湖隠

Zama＿WlaJaCynie przewid巾e skIadaniapodmiotovvch Srodk6wdowodowych na＿

Ⅵ「eZWanle．

ZamawlaJaCyniewymagawniesienia－Wadium・

1）OfertawraそZZaねcznikami‡nuSizostaesporzadzonawjezykupoIskim，Z圭oZona

W POStaCl elektronicznq oraz podpisana kwaliHkowanym podpisem

elektronicznym，POdpisem osobisbTmlub podpisem zauf去nym pod rygorem

niewaZnoSciwnastep1両cychfomatachdanychpdf，・doc，・docx・ZkZenieofeIもr

WymagaOdWykonawcyzargestrowaniasieizalogowanianaminiPortalu．

2）Wykonawca．mチPra・WO Zk2ye BTlkojedna＝Oferte・OferlyWykonawcy，ktdry

PrZedbZywleCe〕nlZjednaoferte，ZOStanaOdrzucone．

3）WkonawcaskZadaofertewrazzwymaganymioSwiadczeniamiidokumentami，

WSkazanymiwrozdzialeIIpodrozdziale7SWZ．

4）Do up壬yvu terminu skねdaniaofertWykonawcam02ewycof証oferte．Sposdb

POStePOWania w przypadku oferty w systemie zostaI opisa＿ny WInstrukcji

korzystaniazsystemuminiPortalstanowlaC匂zaねczniknr5doSWZ．

1）Wkonawca okreSla cene realizacii？amdwienia poprzez wskazanie

WfomularzuofeH0WymWgWZOruStanOWlaCegOZaねczniknr2doSWZoraz

Wfomularzucenowymstanowiacymzaねczniknr3a－edoSWZ．

2）Laczna cFna Oferty brutto HluS三uwzgledniae wszystkie koszty？ia㌘竺e

Zrealizaqaprzedmiotuzam6wlenlaZgOdniezoplSemPrZedmiotuzamowlenla

OraZPrQjektowanymlPOStanOWieniamiumowyokreSlonymwzaねcznikunr6

3）ZamawiajacyIlieprzewid可emoZliwoScizmianycenybruttocenyoferBT，Za

Wyjatkiem zmlan umOWy WSkazanych w Prcjektowanych postanowieniach

umowstanowlaCymZaねczniknr6doSWZ．

4）CenaofertypowinnabyewyraZonawzbtychpoIskich（PLN）・

5）Ceny musza，bye：POdanelWyliczone w zaokragleniu do dw6ch mi匂SC PO

Pr？eCinku（zasadazaokraglania－POni袖5naユeZykohc6wkepominae，POWy袖
lrOⅥme5naユe勾TZaOkragliewgdre）・

6）JeZelioferta bedzie zawieraねcenyjednostkowe wyra空nejako wielkoSci

matematyczne znajd可ace sie na trzecimikolejnym mlqSCu PO PrZeCinku，

ZOStanieodrzuconanapodstawieart・226ust・lpkt4i5usta－WyPzp・
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7）Cenaofertyicenyjednostkowe．mTsza＝Obejmowaewszystkiekosztyzwiazane

zrealizaqiaprzedmiotuzam6wlenla，WSZyStkieinnekosztyorazewentualne

upustyrirabatyatakLewszystkiepotencjalneryzyrkaekonomiczne，jakiemoga

WyStaPie przy realizaql PrZedmiotu umowy，VVnikaja＝Ce ZOkolicznoScl，

ktdrychniemoあabyIoprzewidzieewchwilizawieraniaumowy・Wykonawca

jest zobowiazany skalkulowae cene na podstawie wszelkich wymogow

ZWiazanychzrealizacjazamdwienia，WSZPZegdlnoSci：kosztymateriahLkoszty

dostawy／transportu，koszbTubezpieczenla，itp・

8）Wykonawca．zobowiaza平．jest zastosowae stawke VAT zgodnie

z obowiazIHaCymiprzepISamluStaWy Zll marca2004r・O POda－tku od

towarOwiustug．

9）Wykonawca－WSkazuiewfbrmularzucenowvm：

b）cenejednostkowaNETTO

c）stawkepodatkuVATwyraZCnaliczbowo（1，231ubl・08）

d）cena brutto oferty zostanie wyliczona automatycznie na podstawie

za－StOSOWanyChfomu王zawartychwformularzucenowym・Wtensposdb

obliczona cenabrutto podanawzbtychjestuwaZanaza cene ofertowa

ibedziebranapoduwageprzyocenieofert・

e）proponowanyasorbTment：

●　cZeScl nr1－5　－JeZeli Wykonawca nie uzupehi proponowanego

asor中mentuZamawiajacyuzna，2eproponowanya－SOrtymentjestzgodny

zewskazanymprzezZamawla．壇CegO，

10）Zgodnie zart・225usteLWy PzpjeZelizostaIaz巌Ona oferta，ktdrもwybdr

prowadziZbydopowstaniauZamaw輪匪tCegOObowiazkupodatkowegozgodnie

z ustawa∴Zll marca2004r・O POdatku od towar6wi usmg，dla ce16w

zastosowania klytehum cenylub kosztu ZamawlaJa＝Cy dolicza do

przedstawionqwtd oferciecenykwotepodatkuodtowardwius圭ug，kt6ra－

mialbyobowiazekrozlic2ye・WtakiejsytuacjiWykonawcamaobowiazek‥

a）poinforITOWaniaZa誓Wiajacego，Zewyb6rjegoofertybedzieprowadzi壬do

powstanlauZamaWlaJa＝CegOObowiazkupodatkowego；

b）wskazania nazWy（rodzaju）towarulub us土ugi，kt6rych dostawalub

SwiadczeniebedaprowadzibTdopowstaniaobowiazkupodatkowego；

C）wskaza手早WartOScitowarulubusIugiot＊tegoobowiazkiempoda－tkowym

ZamawlaJa．CegO，bezkwotypodatku；

d）wskazaniastawkipoda－tkuodtowaやWiusmg，kt6ra－ZgOdniezwiedza

Wykonawcy，bedziemiaねzastosowanle・

11）InformacjewpowyZsZS誓ZakresieWykonawcaskladawzaZacznikunr2do

SWZ　⇒　OSwiadczenle dotyczace postanowie丘　specy丘kadi warunkbw

zamdwienia．Brak zねZenia＿WW．informadi bedzie postrzega＿ny jako brak

powstaniaobowialmPOdatkowegouZamawlaJaCegO・

12）Wykonawca＿POnOSiwszelkiekoszbr2猟Tiazanezprzygotowaniemizねえeniem

Oferbr．

1．1．坦brmacjeo如ln皇

1）Wpostepowaniuoudzieleniezamdwi竺iakomunikadamiedzyZamawiajacym

awykonawcamiodbywasieprzyuZVClu：
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．miniPortalu，dostepnegopodadresem：https：／／miniportaLuZP．gOV．Pl／

・ePUAPlらdostepnego．Podadresem：坦ps：／／epuap・gOV・Pl／wps／portaloraz

・POCZtyelektronicznq．

2）OsobywskazanedoporozumiewaniasiezWykonawcami

・Wzakresiedotyczacymprzedmiotuzamawienia：

JustynaOlendrzyhska，tel．895240507wew．16

●　Wzakresie dotyczaoym zagadnieh proceduralnychi k°munikacji

elektroniczneJ：

LuizaCytarska，tel．895241480

3）WykonaW竺　Zamierzajacy wziae udziaI w postepowaniu o udzielenie

Zam6wlenla Publicznego，muSi posiadae∴konto na ePUAP・Wykonawca－

POSiadajacykontonaePUAPmadostepdonastepujaCyChfomularzy：

●　力FomularzdozIoZenia，Zmiany，VTyCOfaniaofertylubwniosku，，oraz

・，，Formularzdokomunikadi”．

4）Wmagania technicznei organizacyjne wysyIaniai odbierania dokumentdw

elektronicznych，elektronicznych kopii dokumentdwi oSwiadczeh oraz

informacjiprzekai研ranyChprzyichu非iuopisanezostaZywRegulaminie

korzystanla－ZSyStemuminiPortalorazWamnkachkorzystaniazelektronicznq

PlatformyusmgadministraCjipublicZmej（ePUAP）．

5）Maksymalnyrozmiarplik6wpr？eSyZaryChzapoSrednictwemdedykowalTyCh

formularzy‥　ガOrmularz z圭oZenla，Zmlany，WyCOfamia ofertylub wniosku”

iガOrmularzadokomunika（担’ynosi150MB．

6）Za date przekazania oferbr，Wniosk6W，ZaWia＿domieh，dokumentdw

elektronicznych，OSwiadcze丘lub elektronicznych kopii dokumentewlub

OSwiadczeh orazinnychinformaql PrZyJmLHe Sie dateich przekazania na

7）Zamawiajacy przekaz可elink do postepoⅥrania orazID postepo望nia

WZaねcznikunr8do SWZ・DanepostepowaniemoZnawszukaer6wnleZna

LiScie wszystkich postepowah w miniPortalu klikaj印WCZeSnlq OPqe，，Dla

Wkonawcbw当ubzestronygあwnqzzakladkiPostepowania＿．

1・2・Spos6bkomunikowaniasiezamawiajacegozWykonawcamifniedotyczy

Skladaniaofertiwniosk6wI

l）W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacia pomiedzy

ZamawlaJaCym a Wykonawcaml W SZCZeg61noSci skZadanie oSwiadczeii，

Wniosk6W，一ZaWiadomieh oraz przekazywanieinformaql Odbywa sle

elektronicznie za poSrednictwem dedykowanego rbrmularza：”Fomularza do

komunikaqii’’dostepnegonaePUAPorazudostepnionegoprzezminiPortaLWe

WSZelkiekorespondenqlZWiazangzninleJSZymPOStePOWaniemZamawlaJaCy

iWykonawcyposmguJaSienumeremogIoszeniaBZPlubIDpostepowania・

2）ZamawiajacymoZe rdYniezkomunikowae sie∴ZWykonawcamizapomoca

POCZty elektroniczneL e：nail‥　FTiwolsztyn＠olsztyn・Wiw・g旦型Ilub

3）Dokumentyelektroniczne，SkhdanesaprzezWykonaYCeZaPOSrednictw竺

”Formularzadokomunikaqii”jakozaねcznikiZamawlaJaCydopuszczardwnleZ

moZliWOSe skIadania dokument6w elektronicznych za pomoca pocztDr

elektronicznq，naWSkazanyw pkt2naadres email・Sposdb sporzadzania

dokumentGwelektronicznychmusibyezgodnyzwymaganiamiokreSlonymi

WrOZPOrZadzaniuPrezesaRadyMinistrbwzdnia30grudnia－2020r・WSPraWie

SPOSObusporzadzanialprZekazywaniainformaqlOraZWymagaiitechnicznych

dla dokument6w elektronicznych oraz Srodkdw komunikacjl elektronicznq
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wpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubkonkursie（Dz・U・

Z2020poz．2452）OrazrozporzaldzeniuMinistraRozwqiu，PracyiTechnologii

zdnia－23grudnia2020r・WSPraWiepodmiotowychSrodkdwdowodowychoraz

innych dokumentdwlub oSwiadcze五言akich moZeねdae ZamawlaJaCy Od

Wykonawce（Dz・U・Z2020poz・2415）・

4）Wykonawcapowiniensw句adrespocztyelektroniczndwskazaewofercie・

1）OfertenaleZyzIoZyewterminiedodnia20・09・2021r・dogodz・9・00・

2）WykonaycasktadaofertezapoSrednictwem，，Formularzadoz巌enia，ZmiaTy：

wycofanlaOferlylubwnioskundostepnegonaePUAPiudostepnionegordwnleZ

naminiPortalu．FunkqionalnoSedozasZDTfrowaniaofertyprzezWykonawcejest

dostepnadlaWykonawc6wnaminiPortalu，WSZCZegbIachdanegopostepowania・

WformularzuofertyWykonawcazobowiazanyjestpodaeadresskrzynkiePUAP，

na・ktdrymprowa・dzonabedziekoI・eSPOndenqazwiazana・ZPOStePOWaniem・

3）Ofertenale2ysporzadziewje坤kupoIs虹m・

4）Oferte skIadaniasie：POdrygoremniewaあoSciwfbmie elektronicznejlub

w posta－Ci elektronlCZnq OPatrZOnq POdpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym・

5）SposdbzZo2eniaoferty，WtymZaSZy五〇waniaofertyopisanyzostalw”Instrukcji

u却tkoⅥmika”，dostepneinastronie：https‥／／miniportal・uZP・gOV・Pl／

6）JeZelinaoferteskZadasiekilkadokument6W，Wykonawcapowinienstwor2yC

folder，do ktbrego przeniesie wszystkie dokumenty ofeIty，POdpisane

kwaユi丘kowanympodpisemelektronicznym，POdpisemzaufa・nymlubpodpisem

osobistym．NastepnieztegofolderuWykonawcazrobifolder・Zip（beznadawania

muhaseZibezszyfrowania）．Wkoleinymkrokuza－pOSrednictwemAplikaqjido

szy五〇waniaWykonawcazasPy宙ujefolderzawierajacydokumentyskladajacesie

naoferte．

7）Je2eli dokumenbT elektronicznel PrZekazywane．przy u却Ciu SrodkbⅥr

komunikaQji elektronicznq，Za－WleraJa－informa〔Je StanOWlaCe tajemnlCe

przedsiebiorstwawrozumieniuprzepISdwustawywdnia16kwiehia・1993r・

ozwalczaniunieuczciwejkonkurendi（Dz・U・Z2020r・POZ・1913），Wykona・WCa，

WceluutrzymaniawpoumoScitychinfomadi，PrZekazujejewWdzielony苧l

iodpowiedniooznaczonympliku，WraZZjednoczesnymzaznaczeniempolecenla

”Zaねcznikstanowiacytajemniceprzedsiebiorstwa”，anaStePniewrazzplikami

stanowiacymijawnaczeSenale勾tenplikzaszy宙owae．・

8）DoofertynaユeZydotaczyeoSwiadczenieor専OdleganluWykluczeniu（ZaIacznik

nr4）wformieelektroniczn句lubwpostaclelektroniczndopatrzonejpodpiserT

zaufanymlub podpisem osobistym，anaStePnie zaszy血owaewraz∴Z Plikaml

stanowiacymioferte・

9）OfertamoZebyezbZonatylk。doupbwuterminuskIadaniaofert・

10）WykonawcamoZeprzedupbwemterTinudoskkdaniaofertwycofa－eOferteza

posrednictwem”FomularzadozIo2enla，Zmiany∴WyCOfaniaofertylubwniosku’’

dostepnego na ePUAPi udostepnionego rdwniez na miniPortalu・Spos6b

wycofania oferty zostaI opisany w，，Instrukcjil功rtkownika”dostepnej na

ll）Wykonaw竺POuPbTWieterminudoskZadaniaofertniemoZeskuteczniedokonae

zmianyanlWyCOfa－eZkZon匂ofeIもT・
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12）Otwarcie ofert nastapiw dniu20・09・2021r・o godz・9：30poprzezuZycie

mechanizmudoodszy五〇ⅥTaniaofertdostepnegopozalogowan中WZakladce

DeszyH－OWanie na miniPortalui nastapI POPrZeZ WSkazanle Pliku do

Odszyfrowania．

13）Zamawiaja－Cy，najpdZniも　przed otwarciem ofert，udostepni na stronie

intemetowq prowadzonego postepowanla－informaqe o kwocie言akazamierza

PrZeZnaCZyCnaS五nansowaniezamdwienia．

14）Zamawiajacy，niezwねcznie．pootwarciuo土中udostepnianastronieintemetowej

PrOWadzonegopostepowanlainformaqeo：

a）nazwa－Ch alboimionachi nazwiskach oraz siedzibachlub miqiscach

PrOWadzonも　dziaIalnoSci gospodarczej badZ mleJSCaCh zamieszkania

Wykonawc6W，ktdIyChofertyzostalyotwarte；

b）cenachlubkosztachzawarbTChwofertach．

Wykonawcapozostajezwia＿ZanyOfertadodnia19．10．202lr．

BiegterminuzwiazaniaofertarozpoczynaSiewrazzupZywemterminuskZadania

Ofert．

1）Zaofertenajkorzystnieiszazostanieuznanaofertazawierajacanajkorzystni匂szy

bilanspunktdwwklyteridw：

・CenabruttooferbT－Kl

・Terminrealizacjidostawy－K2

2）PowyZszymkIyteriomZamawiajacyprzypisa土nastepuja＝CeZnaCZenieorazspos6b

OCenV ：車両…： �：W：－三洋∴ �離愁灘鵜綜／ ∴宜、証l∴ ：∴punl高、寸∴ �「∴和博諒：亘‘my：：∴ 

主主星＼／ ��〈（〉ズ＼蕪巌※蕪離縁薙繰蘇＼襲欒漱滋 
K1－Cena＿ �60％ �60，00 �CenanaJniZsza－ZeWSZyStkichofert 

bmtto ���Kl二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一Ⅹ100pktx60％ 

Ofe吋 ���CenaOfertybadanei 

K2－ �40％ �40，00 �n萄kr6tszytemindostavv 

Temh ���ZeWSZyStldchofert 

realizaql ���K2二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一Ⅹ100p虹Ⅹ40％ 

dostawv ���terminofertvba＿danei 

RAzEMIlOO％ ��100　1 

3）Calkowitaliczbapunktdw，jakaotrzymaoferta，ZOStanieobliczonawgponiZszego

WZOru：K＝Kl＋K2，gdzie：

K－Ca土kowitaliczbapunktdw

K1－PunktyuzyskanewklyteriumKl－”Cenabmttoofeェ勺7”

K2－PunktyuzyskameWkryteriumK2－差eminrealizacjidosta．Ⅵザ

4）〇〇cmapunktowawkryteriumKl”Cenabruttoofttrty，，zostaniedokonanana

POdstawie　ねczng ceny ofertowej brutto wskazanq przez Wykonawce

Wfomularzuofertyprzeliczona－Wed山gwzoruopisanegowtabelipowyZej．

5）Ocena punktowa w kryterium K2，，termin realizacji dostawy，，zostanie

dokonana－WgZaSad：
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a）Minimalnyterminrealizacjidostawywynosi：7dniroboczych，maksymalny

15dni rob°cZych言iczonyCh od dTTia kolqnegO O‘WySLania zam6LUienia

d7℃gqelektT10れC2れqPγZeZ2amawLCyqCegOdodniadostarCZeniapγZedmiotu

zamdLUjenねdomagazgm2amαu均qCegO・

b）ZadeklarowanyprzezWykonawceteminrealizacjizam6wieniapowinienbye

realny．

C）Zaproponowany termin realizacjidostawy zostani？YPisany do umowy・

W przypadku przekroczenia zadeklarowanych temlnOW realizaqii dosta－W

ZamawlaJaCybedziezobowiazanydonaliczeniaka－rumOVmyCh・

d）WprzypadkuzaoferowaniateminurealizaCjidostawykrdtszegoniZZ＿旦垂

roboczvchid土uZszego ni215lub brakwskazanla・termlnu dostaWy bedzie

skutkowab odrzuceniem oferbr．PowyZsze zostanie uznane przez

ZamawiajacyjakoniezgodnoS60fertyzSWZ（napodstawieart・226ust・l

Pkt5ustawyPzp主

6）PunktadaprzyznawanaofertoIPWPOSZCZegblnychkryteriach bedzieliczona

z dokIadnoScia do dwbch miqsc po przecinku・Najwyzszaliczba－PunktOw

wyznacqynajkor2yShi匂szaoferte・

7）ZamawiajacyudzielizamdwieniaWykonawcy，kt6regoofertaodpowiada－ebedzie

wszystkimwymaganiomprzedstawionymwustawiePZP，OraZWSWZizostanie

oceniona＿jakonajkorzystniejszawoparciuopodanekryteriawyboru・

8）JeZeliniebedziemoZnawybraenajkorzysmiejszejofertyzuwa－ginato，Zedwie

lubwiecもOfertprzedstawiatakisambilanscenylinnychkryteribwocenyofert，

ZamaWiajacy wybierze spoSr6d tych ofert oferte，ktera・OtrZymaIa najwyZsza＝

ocenewkryterium，，Cenabruttooferty・

1）PrQjektowanepostanowieniaumowystanowiazaねczniknr6doSWZ・Z壬02enie

oferty jest jednoznaczne z akceptada przez Wykonawce prcjektowanych

POStanOWiehumow・

2）Dopuszcza＿Sie moZliwoSe zmian postanowieh umowyw stosunku do treSci

ofeIty，na－POdstawiektdr匂dokonanowyboruWykonawcy，ZgOdniezart・455

ust・1，aWSZCZeg61noScipktlustawyPzp，WnaStePuJa・CymZakresielPrZy

WySta－PleniuokreSlorDrChwamnkdw：

1）zmiana WnagrOdzenia Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przepisdw

dotyczacych podatku VAT powoduja．cych zwiekszenielub zmnieiszenie

kosztbwwkonaniaumowypostronieWykonawcy，ZamawlaJa，CyPrZeWiduje

moZliwoSe proporqonalnego zwiekszenialub zmnlqSZenia wyna－grOdzenia

Wykonawcy・

3）ZmianyumowywymagajaformypisemnもpodrygoremniewaZnoSci・

ZamawlaJaCy nie wymaga wniesienia Za－bezpleCZenia Nale2ytego Wykonania

Umowy・
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1）Za竺a平ajacypoinfomujeWykonawce，kteremuzostanieudzielonezamewienie，

OmlqSCuiterminiezawarciaumowy．

2）WVkonawcaprzedzawarciemumoWyPOda－W誓elkieinfbmacjeniezbednedo

WPehieniatreSciumoWynaWeZWanieZamawiajacego（匂・OSObeYy？naCZOna＝do

ZaWarCia－umOWy，daneosobyupowaZnion匂dokontaktuzZamawlaJaCymitp．主

3）zamawi車Cy mOZe WyraBie zgode na korespondencyjne zaⅥ誓Cie umoWy

（wk）r中e elektronic2mej‾jakopdiI∴ytTki白雪ua中空竺aWiaia？VPrrSle
przvgotoWana umOWe WraZ Z∴Zaねcznikaml W fbrma．cie PDF orazlnStrukcia

4）Je2eli zostanie ybrana oferta Wykonawc6w wspdlnie ubieg却CyCh sie

O udzielenie zamowienia，ZamawlajaCy bedzieねdal przed zawarclem umOW

WSPraWiezam6wieniapublicznego

a）kopiiumowy regulujaceiwsp61prace tych Wykona－WC6W，Wkt6rg．m・in・

ZOStanieokreSlonypelnomocnikuprawnionydokontaktGwzZamawlaJaCym

OraZ dowystawiania dokument6wzwiazanych zpktnoSciaml，PrZy CZjm

temin，najakizostaぬzawarta umowa，nie moZe bye krdtszy niZ termin

realizaqlZamOwienia・

5）Niedopehienie powyZszych formaユnoSciprzezwybra－negO Wykonayce bedzie

POtra－ktowane przez ZamawlaJaCegO jako niemoZnoS（三∴zawarcla umOWy

WSPraWiezam6WieniapublicznegozprzyczynleZacychpostronieWykonawcy・

ZaねcznikidoSWZ：

ZaIaczniknrl一〇pisprzedmiotuzamdwienia．czeScinr1－5

Zaねczniknr2－Fomularzofertowy

Zaねczniknr3a－e－FormularzcenoⅥyCZeScinr1－5

Zaねczniknr4－05wiadczenieonlePOdleganiuWykluczeniu

Zaiaczniknr5－InstrukqiakorzystaniazsystemuminiPortal

Za士aczniknr6－Prciektowanepostanowieniaumowy

ZaIaczniknr7－Infomaqaoprzetwarzaniudanych

Zaねczniknr8－LinkdopostepowaniaiIDpostepowania

01szbrn，dnialO．09．2021r

ALISTA KIEROWNiK ZESPOLU
dSAD楊識教NYCH

Rdめ椎ynaBialek
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