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Tryb podstawoⅥy bez negoqaql，O ktOrym mowa w art・275　pktl ustawy

ZllwrzeSnia2019r・－Prawoza一m6wiehpublicznych（Dz・U・Z2021rっpoz・1129）

－dalej：uStaWaPzp

a）Wykonawcajestosoba血zyczna，OSObaprawnaalbojednostkaorga平ZaCyjna

nlePOSiadaja．ca＿OSObowoScIPraWnej，ktdra oferuJe naIynku wykonanle rObdt

budowlanychlub obiektu budowlanego，dostawe produktdwlub Swiadczenie

us土uglububiegasieoudzieleniezamdwienia，Zb2ylaofertelubzawar士aumowe

WSPraWiezambwieniapublicznego・

b）Zamawi？jacyniezastrzega：mOZliwoSciubiegania－Sieoudzieleniezamdwienia

WyaCZnle PrZeZ Wykonawcow，O kt6rych mowa．w art．94ustavTy Pzp，匂．

maJaCyCh status zakIadu pracy chronionq，SP6妃zielnie socjalne orazinnych

WykonaWC6W，ktbrych gめwnym celemlub gZ6wnym celem dzialalnoSciich

平Odrebnionychorganizacyjniejednostek，ktdrebedarealizowabTZam6wienie，

jeStSPOlecznaizawodowaintegraqaosObspo圭eczniemarglnalizowanych・

C）ZamdwieniemoZezostaeudzieloneWykonfWCy，ktbry‥

・SPe土niawarunkiudzia土uwpostepowanluOPISaneWrOZdzialeIIpodrozdziale

7SWZ，

・niepodlega＿WykluczeniunapodstaWieart・108ust・lustawPzp，

・ZIo勾手工ofertenlePOdlegaJaCaOdrzuceniunapodsta．wieart・226ust．1ustaw

Pzp・

d）Wykonawcymogawsp61nieubiegaesieoudzieleniezam6wienia・

Wtakimprzypadku：

・Wykonawcy wystepLUaCy WSPdlnie sa zobowiazani do ustanowienia

Pelnomocnikadoreprezentowaniaichwpostepowaniualbodoreprezentowania
ichwpostepowaniuizawarcia－umOWyWSPraWieprzedmiotowegozamewienia

Publiczneg0．W sytuaqiiwyboru oferbTWykonawc6wwystepujacych wsp6lnie

Zama＿WlaJaCy PrZed udzieleniem zamdwienia zaZada umowy regul可acq

WSPdIpracebTChWykonawc6W・

・Wszelka korespondencja bedzie prowadzona przez ZamawlajaCegO WVla－CZnie

ZPe王nomocnikiem・

e）Podwykonawstwo

Zama－WlaJ CyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezWykonawce

kluczowychzadah・

WykonawcajeStZObowiazanywskazaewoSwiadczeniu－ZaIaczniknr2doSWZ，

czeSci zamdwienia ktdrych wykonanie zamierza powierzye podWykona－WCOm

lPOdae五rmypodwykonawcbw，OilesaJuZznane・

Komunikacjawpostepowaniuoudzieleniezamdwieniaodbywasie przyuzyclu

Srodkdwkomunikaciielektronicznq，ZaPOSrednictwem：

・miniPortalu，kt61ydostepnyjestpodadresemhttDS：／／miniportaLuzp・gOV・Pl／，
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・ePUAPu享StePnegO．POdadresemhttps：／／epuap・gOV・Pl／wps／Portal

・POCZtyelektronicznq・

Szczeg的W？informade dotyczace przyietego w postepowaniu sposobu

komunikaCjl，Znajd可asleWrOZdzialeIIIpodrozdzialelnlnlgSZ匂SWZ・Instrukcja－

korzystaniazsystemustanowizalaczniknr5doSWZ・

Uwaga！Przed przystapieniem do skぬdaniaoferty，Wykonawcajestzobowiazany

ZaPOZna－esieZInstrukqiakorzystaniazsystemu（zaIaczniknr5doSWZ主Instrukda

zostaねZamleSZOnatakZebezpoSrednionaminiPortalu・

ZamawlaJajCynieprzewidtJeobowiazkuodbyciaprzezWykonawcewi2jilokalneJ

oraz sprawdzenia przez Wykonawce dokument6w niezbednych do realizaql

Zam6WieniadostepnychnamleJSCuuZamawlaJaCegO・

ZamawlaJaCydokonuJepodzialuzam6wieniana・CZeSci・

zamawiajacyniewpr°WadzaograniczeniawzakresieliczbyczeScizam6wienia，

naktdreWykonawcamozezk2y60ferte，lubmaksymaユnejliczbyczeScl，naktdre

zam6wieniemoZezosta（三udzielonetemusamemuWykonawcy．

ZamawiajacyniedopuszczamobliwoScizloZeniaofertywariantowej，Okt6rejmowa・

w art．92　ustawy Pzp tzn・OfeIbr PrZeWid可ac匂　odmienny sposGb wykonania－

ZamdwienianiZokreSlonywninlqSZもSWZ・

ZamawlaJaCynie dopuszczamoZliwoScidolaczenia－katalogdwelektronicznychdo

OferbT．

ZamawlaJaCynieprzewidujezawarciaumowyramoWq，Oktdrqmowawart・311－

315ustawyPzp・

ZamawiajacynieprzewidLHeprzeprowadzeniaaukcjielektronicznej，Oktdrejmowa

Wart．308ust．lustawyPzp・蘭」
Zamawiajacyniepr2mWidujeudzielaTiazamdwiehna－POdstawieart・214ust・lpkt

7i8ustawyPzp／zamdwieniapolegaJaCegOnaPOWtdrzeniupodobnychusluglub

rob6tbudowlanych，Zamdwienianadodatkowedostawy．

潤



ZamawlaJaCynieprzewidqjerozliczeniawwalutachobcych．

ZamawlaJaCy nie przewiduje zwrotu koszt6wudziaIu wpostepowaniu，

Z∴ZaStrZeZeniemart．261ustawyPzp．

ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielenia＿Zaliczeknapoczetwkonaniazamdwienia．

Poza＿　mOZliwoScla uniewaZnienia postepowania o udzielenie zam6wienia na

POdstawieaIt・255ustavvPzp，ZamawlaJaCyPrZeWidujemoZliwoSeuniewaZnienia

POStePOWania，」eZeli Srodki publiczne，ktdre zamierza曇　przeznaczyc na

SnnanSOWaniecabScilubczeScizam6wienia，niezostana＝muPrZyZnane（art．310

PktlUstaⅥyPzp）・

Wykonawcom，atakZeinnemupodmiotowi，jeZelimalubmia江ntereswuzyskaniu

Zam（iwienia oraz poni6S王lub moZe ponieSe szkode w Wyniku naruszenia przez

ZamawlaJaCegO PrZePISdw ustaWy，PrZySlugua Srodki ochrony prawnq na

ZaSadachprzewidzianychwdzialeIXustawyPzp（art・505－590主

a）Zamawiajacy oSwiadcza，Ze spelnia wmogi okreSlone w rozporzadzeniu

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

W SPraWie ochrony osdb　兄zycznych w zwiaZku zprzetwarzaniem danych

OSOboWyChiwsprawie swobodnego przepもTWutakich danych orazuchylenia

dyrektywy95／46／WE（Ogdlnerozporzadzenieoochroniedanych）（Dz．Urz．UEL

l19Z4maja2016rらdalej：RODO，tymSamymdaneosobowepodaneprzez

Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepISami

krajowymi・

b）DaneosoboweWykonawcybedaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・llit・C

RODO w celu zwlaZanym Z PrZedmiotoWym POStePOWaniem o udzielenie

zamewieniapublicznegopn．dostawamateriaI6weksploatacyjnych・

C）OdbiorcamiprzekazanychprzezWykonawcedanychosobowychbedaosobylub

POdmioty，ktdIymZOSta．nieudostepnionadokumentaqiapostepowaniazgodnie

zart．80raZart．96ust．3ustawyPzp，atak2ea－rt・6ustawyz6wrzeSnia200l

r．OdostepiedoinfomaqlPubliczneJ・

d）Dane osobowe Wykonawcy zawa－rte W PrOtOkole postepowania beda：

PrZeChowywane przez okres　41at，Od dnia zakohczenia postepowania

oudzieleniezamdwienia，ajeZeliczastrwaniaumowyprzekracza41ata，Okres

przechowywaniaobejm可ecatyczastrwaniaumowy・
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e）Klauzulainformacyjna・，OktOrdmowa・Wart・13ust・li2RODOznajdujesie

wzaねCZnikunr7doSWZ・

P Zamawi専CynieplanujeprzetwarzaniadanychosobowychWykonawcywcelu

innymnlZCelokreSlonywlit・bpowyzej・JeZelia－dministratorbedzieplanowat

PrZetWarZaedaneosobowewceluinny誓niZcel，TktdrymdaneosobowezostabT

zebrane（与CelokreSlonywlit・bpowyzC鉦przedtakimdalszymprzetwarzani誓

poinfom可eonosobe，ktdrej danedotycza，OtyminnymceluorazudzieliJeJ

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

g）Wykonawca jest zobowia午ny，W2；Wiazku z udziaIem w przedmiotowym

postepowaniu，do wpeZnlenla WSZyStkich obowiazk6w formalno－PraⅥmyCh

wymaganych przez RODOi zwiazanych z udzia－km w przedmiotowym

POStePOWaniuoudzielen三ezamdwienia・Doobowiazk6wtychnaleZa：
一　〇bowiazekinformacyJny PrZeWidziany w art・13　RODO wzgledem osdb

Hzycznych，kt6ryChdaneosobowedotyczaiodktdryChdaneteWykonawca

bezpoSrednio po2ySkaIi przekaza土Zamawiajacemu w treSci ofertylub

dokumentOwskねdanychna2adanieZamawlaJaCegO；

一　〇bowiazekinformacⅥny Wynikajacy z art・14　RODO wzgledem os6b

丘zycznych，ktdnTChdaneWykonawcapozyska王wsposebpoSredni，akt6reto

dane Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w treSci oferbrlub
dokument6wskねdanychna乞adanieZamawlaJaCegO・

h）Wceluzapewnienia，乞eWykonawcawype圭ni壬ww・Obowiazkiinformacyjneoraz

OChronyprawnlel彫aSadnionychinteresdwosobytrze単，kt6r匂danezostabr

przekaza－ne W　2Wiazku z udziakm w postepowanlu，Wykonawca skkda

oswiadczenia o wypeInieniu przez nlegO Obowiazk6w informacyjnych

przewidzianychwart．131ubart・14RODO－treSeoSwiadczeniazostaねzawarta－

wzaIaCZnikunr2do SWZ．

i）Zamav両年Cyinfomuje，Ze：

－　ZamawlaJaCyudostepniadane osobowe，O ktOrychmowawart・10RODO

（dane osobowe dobTCZa．Ce WyrOkdw skaz可acychi czJmdw zabronionych）

w celu umo21iwienia korzystania＿Ze SrodkGw ochrony pra－Wnq，O ktGrych

mowawdzialeIXustawyPzp，doupbwuteminunaichwniesienie・

－　Udostepnianie protokoluizaねcznik6w do protoko圭u ma－ZaStOSOWanie do

WS2yStkichdanychosobowych，ZWyja－tkiembTCh，OktdIyChmowawart・9

ust．lRODO（甘danychosobowychujawniajacychpochodzenierasowelub

etniczne，POglady polityczne，PrZekonania religijnelub Swiatopogladowe，

przynaleZnoSe do zwiazk6w za：WOdowych oraz przetwarzania danyCh

genetycznych，　danych biometryCZnyCh w celu jednoznacznego

ZidentyHkowa＿nia osoby　五zycznej lub danych dotyCZaCyCh zdrowia，

seksua＿lnoScilub orientaCji seksualnも1車　OSObyら　zebranych w toku

postepowania－OudzieleniezamGwienia一・
一　Wprzypa＿dkukor2yStaniaprzezosobe，kt6r匂daneosobowesaprzetwarzane

PrZeZ ZamawlajaCegO，Z uPraWnienia，O ktdrym mowa－W art・15ust・1－3

RODO（zwia午nyChzprawemWykonawcydouzyskania－Odadministra－tOra

potviTierdzenla，CZyPrZetWarZa－ne Sadane osobowejego dotyczace，PraWem

Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpleCZenia－Ch，

OktdprChmowawart・46RODO，ZWlaZanyChzprzekazaniemJegO danych

OSOboⅥyCh do pahstwa trzecleg01ub organizaql miedzynaェodowq oraz

prawem otrzymania przez Wykonawce od administratora kopii danych
osobowychpodlegajacychprzetwarzaniu），ZamawiajacymoZeZadaeodosoby

6
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WyStePLHaCq ZZadaniemwskazaniadodatkowychinfomaq1，maJaCyChna

CelusprecyzowanienazwylubdatyzakofLCZOnegOPOStePOWania－Oudzielenie

‾　Skor2yStanieprzez osobe，ktdr匂dane osobovle dotycza，ZuPraWTienia，

O kt6rym mowawart・16RODO（Z雪raWnlenia do sprostowanlalub

uzupetnieniadanychosobowych），niemozenaruszaeintegralnoSciprotokoIu

POStePOWaniaorazjegOZaZaCZnikdw．
－　W postepowaniu o udzielenie zam6wienia zgIoszenieiadania ogra・niczenia－

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

PrZetWarZaniadanychosobowychdoczasuzakohczeniategopostepowania・
－　W prZyPadku gdywniesienie Z祖dania dobTCZaCegO PraWa，O ktdrym mowa

W art・18　ust・l RODO spowod巾e ograniczenie przetwarzania danych

OSObowchzawartychwprotokolepostepow∈Tialubza王a＝CZnikachdotego

PrOtOko士u，Od dnia zakohczenia postepowanla＿　O udzielenie zamdwienia

Zamawiajacy nie udostepnia tych danych，Chyba2e zachodza przesぬnki，

Oktdrychmowawart・18ust・2rozporzadzenia2016／679．

Do spraw nieuregulowanych w SWZ maJa∴ZaStOSOWanie przepISy uStaWy

ZllwrzeSnia2019r・－Prawozam6wiehpublicznych（Dz・U・22021rっpoz．1129）．

1）Przedmiotem zaP6Wienia jest dostawa materialew eksploatacyjTyCh，

WiloSciachiwtemlnaChdostawyokreSlonychwOpisieprzedmiotuzamowlenia

StanOWiacymza王aczniknrl doSWZ．

ZamawlaJaCydokona土podzia王uzam6wienianaczeSci：

CzeSenrl－SzalkiPetriego

CzeSenr2

Cze託nr3

CzeSenr4

CzeSenr5

CzeSenre

CzeSenr7

CzeSenr8

CzeSenr9

Materialydo乱tracji

WskaZnikikontrolisterylizaql

Zestawydopobieraniawymazdwpowierzchniowych

Materia圭yeksploa＿taCyinedourzadzehBrand

Kohc6wkidopIPetFinnpIPette

Kohc6wkido anaユizatoraETI－MAX

Pipebrpomia－rOWeie？

WorkidostomacheralnaOdpady

CzeS6nrlO－Drobnysprzetdohodowlikom6rkowq

2）Wsp61nyS重ownikZam6wie丘：

33141000－0Jednorazowe，niechemiczneaヰykubTmedyczneihematologicZ；ne

zakresprzedmiotuzam6wieniaobejmuJe：

・Przedmiotem zamdwienia jeSt dostawa materia宣6w eksploatacyjnych do

Zakladu Higieny Weterynaryjn匂W OIsztynie，ul・Warszawska・109，10－702

01szbrn．



●Oferowane produkty musza∴POSiadae wszelkie niezbedne pozwolenia，

deklaraqieikarBTCharakterystykdopuszczaja；Cejedoobrotunaterytorium

UniiEuropejskiej・

●Towar musi posiadae nienaruszone cechy plerWOtnegO OPakowania

iodpowiadaews2yStkimcechomokreSlonymwopISieprzedmiotuzam6wienia・

．KaZde opakowanie oferowanego asortymentu musi bye oznaczone da－ta

produkqjilub／iokresempr2ydamOScidou2ytkuoraznumeremserii・

・ZamawlaJaCyZrealiz可ezakreszambwieniaw：

a）jednejdostawie（dlaczeScinr6i7），

b）dⅥ76chdosta・WaCh（dlaczeS享nr2，3，4，5，9，10），

C）trzechdostawach（dlaczesclnrli8）・

3）Szczeg6重owyopisprzedmiotuzam6wienia，oPiswymagahZamawiajacego

wzakresierealizacjiiodbioruokreSlaja：

一　〇PISPrZedmiotuzamdwienia－ZaZaczniknrldoSWZ，

－　Prqjektowanepostanowieniaumowy－Zalaczniknr6doSWZ・

Wszystkiewymagania・OkreSlonewdokumentachwskazanychpoⅥyZejstanowla

wymaganiaminimalne，aich spehienieJeStObligatoryJne・Niespelnieniew・

wymagahminimalnychbedzieskutkowa－eOdrzuceniemoferbrjakoniezgodnef

zwamnkamizamdwienianapodsta＿Wieart・226ust・lpkt5ustawyPzp・

4）Temtinywa千〇竺

TemImy．WaZnOSCl．PrOdukt6w zostabr OkreSlone w Opisie przedmiotu

zamowlenlaStanOWlaCymZalaczniknrldoSWZ・

1）Zamawiajacy Zada，by Wykonawca zbZyt wraz．z oferta nastepuja－Ce

przedmiotoweSrodkidowodowe（np・OPisy，katalogl，SPeCy五kaqietechniczne

zdanyml，2；gOdnoSeznormamiwskazanymiw opISie przedmiotuzamdwienia

wraz zinformaqami potwierdzajacymi spe土nienie wymagah technicznych

StaWianychprzezZamawia車CegOdlaoferowanegoprzedmiotuzam6ⅥTienia）珂ko

gdyWykonawcazaproponlPeprOduktyr6wnowazne・

2）wprzypadkuzaねczeniadooferbTPrZedmiotowych三やdk6wdowodowychlub

w przypadku skねdanych na wezwanie ZamawlaJaCegO PrZedmiotowych

Srodk6w dowodowch，innych dokumentdwlub oSwiadczeh sporzadzonych

w∴膚Zyku obcym przekazuje SieJe WraZ Z tIumaczeniem na jezyk poIski・

ZamawlajaCy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zbZenie

przedmiotowychSrodkOwdowodowchwJeZykuobcym・

3）Zamawiajacy akcep叫e rOwnowa充e przedmiotowe Srodkidowodo†Te∴jeSli

potwierdza；ja，Ze Oferowane dostaw spetnia彊OkreSlone przezZamawlaJaCegO

Wmagania，CeChylubkryteria・

4）ZgodnieztreSciaart・107ust・2，4ustawyPzpZamawiajacyza－StrZegaSObie

Pra－WO WeZWania Wykonawcy do zIo乞enialub uzupetnienia・W WyZnaCZOnym

terminie w／W．przedmiotowych Srodk6w dowodowych w przypadku言eZeli

Wykonawca nle Zb却I przedmiotowych SrodkGw dowodowychlub zkZone

PrZedmiotoweSrodkidowodowesaniekompletne・
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1）ZamawiajacyzakuP可eprzedmiotzam6wieniadowねsnegolaboratorium ktdre

POSiadawprowad20nySyStemakredytaqiiPCA（certyfikatNrAB604）．Metody

badahsaszczeg6bwoopISaneWPOWyZSZejdokumentacji．

2）WobecczegonazwywksninaZWyPrOducent6wlubnumery‾katalogowepodane

ZOStabT W Celu okreSlenla YmaganyCh parametr6w jakoSciowych言akh

POWimy odpowadae zamawlaTe PrOdukty・Iキzywo血早耳aZi吋i numeru

katalogowegoJeStdoprecyzowanlemOPISuPrZedmiotuzamowlema．．

3）Zgodnie z a＿rt．99　ust．6　ustaw Pzp Zamawiajacy dopuszcza wszelkie

Odpowiednikirynkowe（produktyrdwnowa五ne）niegorszeniZwskazanewOPZ．

WskazanieprzezZamawlaJaCegOWOPZmarki，numerukatalogowegolubnazwy

handloweiokreSlaklaseproduktu，bedacegoprzedmiotemzamdwieniais王u勾γ

ustalarhu standarddw，a nie wskazuje na konkretny wyr6blub konkretnego

PrOducenta．Oryginalne nazewnictwolub symbolika podana zostala w celu

PraWidtowegookreSleniaprzedmiotuzamdwienia．

4）Wykonaw争k記rypowo巾e…喜narozwiazaniar6wnowaimejestobowiazany

Wykaza（三，Ze Oferowane przez mego produkty spehhaja wymagania okreSlone

Pr？eZZamawiajacego・WszeHdery2yko（wtImkosztyewentualnychekspertyz）

ZWlaZとmeZudowodnieniemrbwnowaZhoScispoczywanaWykonawcy．

5）Zamawiaja＝Cy ZaStrZega，Ze oferowane produkty r6wnowaねe nie moga

SPOWOdowaczwiekszeniakoszt6W（zakupudodatkowegosprzetulubmateriaI6w

ZTu勾WalnychaniteZwykonywaniadodatkoⅥyChczymoSci（procedur），Jaknp．

POWtdmqrewalidacjlmetOdbadawc2yChlubichsprawdzenia・

6）Wykonawcチ　POnOSi peha odpowiedzialnoS（ミ∴za szkody spowodow竺e

uかkowanlemdosteLrCZOnyChprzezWykonawcema－teriaZdw，WSZCZeg61noScIZa

uszkodzeniesprzetu，nakt6ryChwykonywanesaanalizylabora．toryJne．

7）R6wnowai2ny przedmiot zam6Wienia musi．posiadaC takie same parametry

technicmel nle gOrSZe Parametry jakoSclOWe jak produktdw wskazanych

PrOducentbw・

8）W pr？Padku powobwania sie na ro邪Tiazania rewnowa流e Wykonawca

ZObowli革乙a＿ny jest wska＿Zae W fomula＿rZu CenOWym naZWe PrOducenta oraz

numerkatalogowyzaproponowanegoproduktuorazZada，byWykonawcaz壬oZyt

Wr誓ZOfertanastep巾a＝Ce，r6wnowaZneprzedmiotoYeSrodkidow。dowe（np：

OPISy kat’uogi，SPeCyfika匂e techniczne z danyml，ZgOdnoSe z nor竺aml

WSkazanyml W OPISie przedmiotu zam〔〉Wienla WraZ∴Z infomaqaml

POtWierdzajacymi spehhenie wymagah technicznych stawianych przez

Zamawiajacegodlaofero当千egOPrZedmiotuzamdwienia）：

UWAGA：Wzakresie czesclnrl WvkonawcazobowlaZanVleStdozbZenlaWraZ

z oferta opisu dostarczanvch produktdw（certv卸katiakoScilub dokument

r6wnowaLnv zgodnv z etvkieta na produkcie主　zawieraiacv co naimniei

WVmaganiaiakoSciowe，numer・Serii，dateprodukciii／lubokreswaZnoSci．

9）Zamawiajacy akceptLje rdwnowaZne przedmiotowe Srodki dowodowe，jeSli

POtWierdzaja，Ze oferowane Swiadczenia spehhaja okreSlone przez

Zamawiaj等egOWymagar享，CeChylubkryteria・

10）PrZy OCenle Parametrbw rownowaZnych Zamawiajacy bed2ie bra土Pod uwage

jedynie cechy zawarte w np．w kartach katalogowych，SPeCy五kadach

technicznychlubcertyEkatachdlaproduktdwwyszczegdlnionychwOPZ．

11）WprzypadkuzaZaczeniado ofertyprzedmiotowych Srodkbwdowodowychlub

W PrZyPadku skIadanych na wezwanie ZamawiaJaCegO PrZedmiotowych

SrodkC〉W dowodowch，imych dokumentdwlub oSwiadczeh sporzadzonych
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wjezyku obcym przekazuje SieJe WraZ Z tIumaczeniem naJeZyk poIski・

ZamawlajaCy dopuszcza w uzasa・dnionych przypadka・Ch zloZenie

przedmiotowychSrodkdwdowodowychwJeZykuobcym・

12）Zamawiaja＝Cy akcep巾e rdwnowaLne przedmiotowe Srodki dowodoYe言eSli

potwierdzaja，ZeoferoWanedostavvspehiaJaOkreSloneprzezZamawlaJ CegO

Wymagania，CeChylubkIyteria・

13）ZgodnieztreSciaart・107ust・2，4ustawyPzpZamawiajacyzastrzegasobie

prawo wezwaniaWykona■WCy do zbZenia工ub uzupelnienia wⅥyZnaCZOnym

terminie w／W．przedmiotowch Srodkdw dowodoWyCh w przypadku言eZeli

wykonaWCa nle ZkZyI przedmiotowych Srodkdw dowodoWyChlub zbZone

przedmiotoweSrodkidowodowesaniekompletne・

1）ZamaV元ajacywmaga，abyzambwieniezostaわwykonywaneprzezokres3

miesleCyOddniaza．warciaumowy・

Minimalnyterminrealizadidosta：VyWynOSi‥7dnirobocZyCh，maksymaユny15

dniroboczych，

ti彫0ngCんodd高ak・OlqnegOOdtugs弛れiazam61元e元αdrOgqete枇rCnねZれqp72倍Z

ZamaLUtqIqCegOくわdnia dostarCZeれ近pTZedmiotu zam，dLUieれia do TnagaZynu

ZamatuICUqCegO・

Uwaga：W przypadku realizaql PrZeZ Wykonawce kilku czeSci temlny nie

sumuJaSie・ZadeklarowanyterminrealizaqlZam6wienia■POWinienbyerealny・

2）Proponowanyterminrealizacjidostawjestjednymzkryteridwocenyofert・

Na podstawie art・112　ustawy Pzp，ZamawlaJ Cy OkreSla warunki udziahl

WPOStePOWaniudotycza＝Ce：

1）zdolnoScidowystepowaniawobrociegospodarczym；

Zama＿Ⅵ両aCyniewyznaczaszczeg6kwegowarunkuwtymzakresie・

2）ul）raWnie丘　dol）rOWadzenia okreSlonej dzialalnoSci goslIodarczejlub

zawodowei，oilewvnikatozodrebnychprzeplSoW：

ZamawiajacyniewyznaczaszczegbIowegowarunkuwtymzakresie・

3）sytuacjiekonomicznejlubnnansowej：

Zamawiaja＝Cyniewyznaczaszczegdねwegowarunku TtJmZakresie・

4・）zdolnoScitechniczneilubzawodowej；

ZamaⅥ両acyniewyznaczaszczegdbwegowarunkuwtymZakresie・

ZamawlaJaCy WyHuczy z postepowania Wykonawcdw，WObec ktdIyCh zachodza

podstawywykluczenia，Oktdrychmowawart・108ust・lustawyPzp・
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1）Oferta skねdana－jestpod rygorem niewaZnoSciw fbrmie elektronicznejlub

W POStaci elektroniczneJ OPatrzOnej podpisem zauぬnymlub podpisem

osobistym．

2）Wykonawcado壬aczadooferbr：

a）OSwiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu；

b）wzakresieczeScinrlopisdostarczanychproduktOw（cer中正katjakoScilub

dokurrIentrdwnoW率nyzgodnyz ebTkietana produkcie），ZaWierajacy co

n専m専WmaganlajakoSciowe，numerSerii，da－tePrOdukcjii／lubokres

3）OwiadczenieskIadanejestpodrlrgOrerPniewaihoSciwformieelektronicznqi

lub w postaci elektronicznq opatrzonq podpisem zaufanym，lub podpisem

OSObistIrm・

4）OSwiadczenieskIadajaodrebnie：

・Wykonawca／kaえdy spoSr6d Wykonawcdw－WSPdlnie ubiegajacych sie

OudzieleniezamOwienia．Wtakimpr25rPadkuoSwiadczeniepotwierdzabrak

POdstaW∴wykluczenia Wykonawcy oraz spehianie warunkdw udziatu

W POStePOWaniu w zakresie，W jakim kaZdy z Wykonawcbw wykazue

SPe士nianiewarunkdwudzialuwpostepowaniu；

・POdmiot trzeci，na＿　kterego potenqial powo抽e sie Wykona＿WCa Celem

POtWierdzenia＿　SPe土nienia warunkdw udzia士u w postepowaniu．W takim

PrZyPadku oSwia．dczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu

OraZ SPelnianie warunkdw udziatu w postepowaniu w zakresle，Wjakim

POdmiotudostepniaswqjezasobyWykonawcyOeZelidotyczy）；

●　POdwykonawcy，na－　ktdnTCh zasobach Wykonawca nie polega przy

VTykaZyWaniu spe圭nienia wa－runk6w udziam w postepowaniu・W takim

Pr2yPadku oSwiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia

POdwykonawcy OeZeli Zanaaw匂qcy LL）rtLffclkLde podstawy LUykluczerLia

uOdれiesieれilLdopo（LUgkonα〟Cg）・

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

5i6　ustavv Pzp，Wykonawca nie podlega wykluczeniu，jeZeli udowodni

ZamawlaJaCemu，ZeSPeIni圭tacznienastepuaceprzesknki：

a）naprawi土lub zobowiaza王　sie do．naprawienia szkody wyrza＝dzon匂

PrZeStePStWem，Wykroczeniemlub swolmnlepraWidlowympostepowaniem，

WtymPOPrZeZZadoSとuczynieniepienieZne；

b）wyczerm等0両aSni土fakbTi okolicznoScizwiazane z przestepstwem，

Wykroczenlem lub swoim nlePraWidbwym postepowaniem oraz

SPOWOdowanymiprzeznieszkodami，aktjWniewspbbra－C可acodpowiednioz

WねSciwymiorganami，WtymOrganamiSciganialubZamawiajacym；

C）PodjaIkonkretneSrodkitechniczne，Organizacyjneikadrowe，Odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestepstwom，∴∴Wykroczeniom lub

nlePraWidZowemupostepowaniu，WSZCZegblnoSci：

・ZerWatwszelkiepowiazaniazosobamilubpodmiotamiodpowiedzialnymi

ZanlePraWidbwepostepowanieWykonawcy，

・ZreOrganizowa王personel，

●　Wdrogy圭systemsprawozdawczoSciikontroli，

．utWOrZy土　struktury audytu wewnetrznego do monitorowania

PrZeStrZeganiaprzepISdw，WeWnetrZnyChregulacjilubstandarddw，
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・WPrOWadzi圭　Wewnetrzne regulaQfe dotyczace odpowiedzialnoSci

i odszkodowah za nlePrZeStrZeganie przepISGw，WeWnetrZnyCh regulaql

d）ZamawiajaCy OCenia－，CY．POC彊te p誓eZ WykonaiVCe C27竺nOSci sa

wystarczaJaCedowykaza－nlaJegOrZetelnoScl，uWZgledniaJaCWagelSZCZegdlne

okolicznoSci czynu Wykonawcy，a je2eli uzna・，2e nie sa wystarczaJaCe，

WykluczaWykonawce・

6）DoofertvWVkonawcazaねczarbwnie2：

a）PelnomoCnictw？

・Gdy umocowanle OSOby skZa－dajacq oferte nie wynika z dokumentdw

rqestrowych，Wykonawca，ktdryskねda oferte za poSrednictwem

pe士nomocnika，POWinien doIaczye dooferty dokument pelnomocnictwa

obejmujacyswymzakresemumocowaniedozbZeniaofertylubdozねえenia

OferもTipodpisaniaumowy・

●　W przypadku Wykona■WCdw ubiegaJaCyCh sle WSPdlnie o udzielenie

zamdwienia－Wykonawcy zobowiazani sa do ustanowienia pelnomocnika・

Dokumentpe土nomocnictwa，ZtreScikt6regobedzievvnika－ねumocowaniedo

reprezentowania W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia bTCh

Wykonawc6wnale勾TZalaczyedooferty・

PehomocnictWO POWinno bye zalaczone do ofertyi powinno zawierae

WSZCZegdlnoSciwskazanie：

－　pOStePOWaniaozam6wieniepubliczne，ktGregodotyczy，

－　WSZyStkich Wykonawc6w ubiegaJaCyCh sle∴WSPdlnie o udzielenie

zamdwieniawmienionychznazwyzokreSleniemadresusiedziby，

－　uStanOWionegopehomocnikaorazzakresuJegOumOCOWania－・

Wymagana重brma：

Pehomocnictwo powinno posiada taka sama forme jak oferta，B・POWinno

zostaezbあnewfomie elektronicznejlubwpostacielektroniczneJOPatrZOneJ

POdpisemzaufえnymlubpodpisemosobisもTm・

Dopuszcza sle rdwnie2∴przedねえenie elektronicznも∴kopii dokumentu

poSwiadczonq za zgodnoSe z orygina王em przez notariusza，匂・POdpisanq

kwalihkowanym podpisem elektronicznym osoby posiadajacq upraⅥmienia－

notaJiusza．

b）OSwiadczenie Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie o udzielenie

zam6wieniaCeZelidotyczy）

●　Wykona■WCy WSPdlnie ubiegaJaCy Sle O udzielenie zam6wienia，SPOSr6d

ktdIyCh tylko jeden spehia warunek dotyczacy uprawnieh，Sa

ZObowiazanidoZaczye do oferlyoSwiadczeni，Zktdre竿0、ynika，ktdre

roboty budowlane，dostawy lub ustugl WykonaJa POSZCZeg61ni

Wykonawcy・

●　Wykonawcy wspdlnie ubiegaJaCy Sle O udzielenie zam6wienia moga

P01egae na zdolnoSciach tych z WykonaWC（うW，ktdrzy Wykonaja robobT

budowlanelub uslugi，do realizadiktdrych te zdolnoSci sawymagane．

W takiej sytuaqii Wykonawcy sa∴ZObowia＝Zani do壬aczye do oferbT

OSwiadczenle，Z ktOrego wynika，ktdre dostawylub us圭ugl WykonaJa

POSZCZegdlniWykonawcy・

Wymaganafbrma：
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Wykonawcy skぬdaja oSwiadczenia w fomie elektroniczn匂lub w postaci

elektronicznもOpatrzonejpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaZnion匂　do reprezentowania Wykonawcdw zgodnie z forma

reprezentaqi okreSlona w dokumencie r匂estroWym WkSclWym dla formy

OrganizacyJneilubinnymdokumencie・

C）PrzedmiotoweSrodkidowodowe

Przedmiotowe Srodki dowodowe zostabT OkreSlone przez Zamawiajacego

WrOZdzialeIIpodrozdziale2．

Wymaganaforma：

Wykonawcy skiadaja dokumenty w fbrmie elektroniczn匂lub w postaci

elektronicznもOPatrZOneipodpisemzaufanymlubpodpisemosobisbrmOSOby

upowaZnion句　do reprezentowania WykonawcOw zgodnie z fbrma

reprezentaqi okreSlona w dokumencie reJeStrOVTym W土a＿ScIWym dla formy

OrganizacⅥnejlubinnymdokumencie・

d）Formularzcenowyzgodniez∴Zaねcznikiemnr3doSWZ

・Oferta．musi bye kompletna，匂．obejmowae wszystkie pozyqe，ktbre

ZamawlaJaCyWSkazaIzfomularzucenoⅥym．

・WykonaWCa ZObowlaZany jeSt WyPe王nie fomularz cenowy stanowiacy

Zalaczniknr3a＿－P do SWZpotWierdzajaC，Ze oferowaneprodukty spehiaja

ParametIyjakoSciowewskazaneprzezZamawlaJaCeg〇・

・WykonawcazobowiazanyjestpodaenaZWePrOducenta，nrkatalogowy，JeZeli

OfもrlHePrOduktr6wnowaLny・

a）Nieuzupe宣nienie na・ZWy．PrOducenta／nr katalogowego bedzie

r6wnoznaczne z oferowanlem PrZeZ Wykonawce produktu okreSlonego

PrZeZZamawlaJaCegOWformularzucenoWym・

Wymaganafbrma：

Fomularz musi bye∴zkxiゎny w formie elek血Onicznqlub w postaci

elektronicznもopatrzonもPOdpisemzaufanymlubpodpisemosobistJmOSOby

upowaZnionej do reprezentowania Wykonawcbw zgodnie z forma．

reprezentaqi okreSlona w dokumencie rqestrowym wIaSciwym dla－formy

Organizacy］nejlubinnymdokumencie・

e）Wykazrozwiazahr6wn叩aZpych

Wykonawca，kterypowollqeSlenarOZWlaZaniardwnowaLnejeStZObowiazany

vvkazaC，ZeoferowaneprzeznlegOrO2WlaZaniespe憂niawymaganiaokreSlone

PrZeZ Zamawiajacego・W takim pr2yPadku Wykonawca－Za圭aCZa do oferty

przedmiotowe Srodki dowodowe produktdw r6wnowaZnych zgodnie

zrozdziaZemIIpodrozdzia上3SWZ・

Wymaganaforma；

Dokumenty musza bye zbZone w fomie elektroniczndlub w postaci

elektronicznejopa＿trZOnもPodpisemza＿ufanymlubpodpisemosobistymOSOby

upowaZnionも　do reprezentowania Wykonawcdw zgodnie z forma

reprezentaqi okreSlona w dokumencie rejestrowym wぬきcIWym dla formy

Organi2；aCy〕n匂lubinnymdokumencie・

fI zastrzeZenietajemnicyprzedsiebiorstwa－YSytuaCji，gdyofertalubinne

dokumenbT SkIadane w toku postepowanla beda zawierabT tajemni＊

PrZedsiebiorstwa WWkonawca．wraz z przekazaniem takichinformaql，
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zastrzega，Zeniemogabyeoneudostepniane，OraZWykazue，ZeZaStrZe20ne

informaqe stanowia tajemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przepISew

ustawyz16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciwejkonkurenql・

Wymaganafbrma：

Dokument musi bye zlo20ny W fomie elektroniczneilub w postaci

elektroniczn匂opatrzonejpodpisemzaufanymlubpodpisemosobisbTmOSOby

upowaZnionej do reprezentowania Wykonawcdw zgodnie z forma

reprezentaqiokreSlonaw dokumencie rejestrowym wIaSclWym dla formy

organiza＿CyJnejlubinnymdokumencie・

g）OSwiadczenie dotyczace postanowieh specyfikacji wamnkew

zam6wienia（zaねczniknr2doSWZ）－WbTmdokumencieWykonawcaskねda

oswiadczeniewzakresiespeInieniawmog6wRODOipodwykonawcdwora－Z

informade czy Wybdr oferbT Wykona－WCy bedzie prowadzil do powstania

uzamawlaJaCegOObowiazkupodatkowego・

Wymaganafbrma：

OSwia．dczenie musi bye zIoZone w formie elektronicznもlub w postaci

elektronicznもopatrzonejpodpisemza＿ufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaZnionej do reprezentowania Wykonawcbw zgodnie z∴jbrma＿

reprezentaqji okreSlona w dokumencie rqestrowym wねScIWym dla formy

organizacyJn匂lubinnymdokumencie・

連結萄朗鎚畿滅舘戦隊怒連環薮餌誠畷燭

ZamaWlajaCynie PrZeWiduje skkdaniapodmiotoWyCh Srodk6w dowodowych na

ⅥTeZWanle．

ZamawlaJaCyniewymagawniesieniawadium・

1）Ofertawrazzzala＝CZnikami‡nuSizostaCsporzadzonawje kupoIskim，Z士oZona

w postaci elektronicznq oraz podpisana・kwaユihkowanym podpisem

elektronicznym，POdpisem osobistymlub podpisem zaufanym pod rygorem

niewaZnoSciwnastep可acychfoma＿taChdanychpdf，・doc，・docx・Zねえenieoferty

VJymagaOdWykonawcyzarejestrowaniaslelZalogowanianaminiPortalu・

2）Wykonawca二mチPraWO ZkZye bTlkojedna oferte・OfertyWykonawcy，kt6ry

PrZedbZywleCgni乞jednaoferte，ZOStana－Odrzucone・

3）Wykona＿WCaSkladaofertewrazzwymaganymioSwiadczeniamiidokumentami，

WSkazanymiwrozdzia－leIIpodrozdziale7SWZ・

4）DoupbTWuteminuskZadaniaofertWykonaw？amOZewycofa60ferte・Spos6b

POStePOW竺ia w przypadku oferbrw systemle ZOStalopisany wInstrukdi

korzystanlaZSyStemuminiPortalstanowlaCejzaねczniknr5doSWZ・
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1）Wykonawca okreSla cene realizacji？amdwienia poprzez wskazanie

WformularzuofertowmwgwzorustanowlaCegOZaねczniknr2do SWZoraz

WformularzucenowymstanowiaCymZaIaczniknr3a－PdoSWZ．

2）La＞CZna C竺a Oferty brutto nluSiuwzgledniae wsZyStkie koszty zYiaZaTe

Zreaユizaqaprzedmiotuzamdwlenla．ZgOdniezopISemprZedmiotuzamowlenla

OraZPrcjektowanymlPOStanOWieniamiumowyokreSlonymwzaねcznikunr6

3）Zama－Wiajacy平eprzewidlかmo如WoScizmianycenybruttocenyoferty，Za

Ⅵ加atkiem zmlan umOWy WSkazanych w Prcjektowanych postanowieniach

umowstanowiacymza土aczniknr6doSWZ・

4）CenaofertypowinnabyeⅥ平aZonawzねtychpoIskich（PLN）・

5）Cenymuszabye：POdanel叶iczonewzaokra：gleniudodw6chmiejscp9

Pr？eCinku（zasadazaokraglanlarPOniZei5nale勾rkohcbwkepomina－C，POWyZq
lrOWne5naleZyzaokragliewgore主

6）JeZelioferta bedzie zawieraIa cenyjednostkowe wra空nejako wielkoSci

matematyczne znajdujace sie na trzecimik01ejnym mlqSCu PO PrZeCinku，

ZOStanieodrzuconanapodstawiea＿rt．226ust．lpkt4i5ustawyPzp．

7）Cena－Ofertyicenyjednostkoweml÷SZaObeimowaewszJrStkiekoszty狐Tiazane

zrealizadaprzedmiotuzamdwienla，WSZyStkieinne koszbTOraZ eWentualne

upustyirabatyatak乞ewszystkiepotenqialnery郷Tkaekonomiczne，jakiemoga

WyStaplC PrZy realizaql PrZedmiotu umoWy∵iWynikajace zokolicznoScl，

ktdrychniemoZnaby圭Oprzewidzieewchwilizawieraniaumow・Wykonawca

JeSt ZObowiazany skalkulowae cene na podsta－Wie wszelkich wymogow

ZWiazanychzrealizacjazamdwienia，WSZCZeg61noSci：kosztymateria王u，koszty

dosta＿Wy／transportu，kosztyubezpieczenia，itp・

8）WykonqWCa∴　ZObowiazaTy．jest zastosowae stawke VAT zgodnie

Z ObowlaZuJaCymi przepISaml uStaWy Zll ma－rCa2004　r・O POdatku od

towardwiusIug・

9）Wvkonawcawskazuiewfbrmularzucenowm：

b）cenejednostkowaNETTO

C）stawkepodatkuVATwyraZonaliczbowo（1，231ubl，08）

d）cena bmtto oferty zostanie wyliczona automatycznie na podstawie

zastosowanychformutza．warbrChwformularzu cenowym・W ten sposdb

Obliczona cena＿brutto podana wzbBTChjest uwaZana za＿Cene Ofertowa

ibedziebranapoduwageprzyocenieofert・

e）propo：OWanyaSOrbTment：

・czeScl nr1－10　－」eZeli Wykonawca＿　nie uzupelni proponowanego

asortymentuZamawiajacyu竺a，ZeproponowanyasorbTmentjestzgodny

ZeWSkazanJmPrZeZZamawlaJaCegO，

10）Zgodnie zart・225ustavJy PzpjeZelizostakL Zk逐Ona oferta，kt6rej wybdr

prowadziIbydopowstania－uZama－WlaJ CegOObowiazkupodatkowegozgodnie

z ustawa Zll marca2004　r．o podatku od towardwi us士ug，dla celdw

ZaStOSOWaIha－　kryterium．cenylub kosztu ZamawiajqCy．dolicza do

PrZedstawlOneJWl車Ofercle Cenykwote podatku od towarowluSIug，ktdra

miaIbyobowiazekrozliczye．WtaldejsytuadiWykonawcamaobowiaZek：

a）poinfomtOWaniaZa誓Wiajacego，ZeWybbrjegoofertybedzieprowadzi王do

POWStanlauZamawlaJaCegOObowiazkupodatkowego；

b）wskazania nazwy（rodzaju）towa－rulub us土ugi，kt6IyCh dostawalub

SwiadczeniebedaprowadziもTdopowstaniaoboWiazkupodatkowego；

13



C）wskazarヰWartOScitowarulubuslugiot＊tegoobowia－Zkiempodatkowym

ZamawlaJaCegO，bezkwotypodatku；

d）wskazaniastawkipoda－tkuod towaTdwiusmg，ktdrazgodniezwiedza

Wykonawcy，bedziemiaIa・ZaStOSOWanle・

11）InformaqiewpowyZszymzakresieWykona－WCaSktadawza迩cznikunr2do

SWZ　⇒　OSwiadczenle dotyczaCe POStanOWieh specy五kacji warunk6w

zamdwienia．Brak zloZenia ww．informaqii bedzie postrzegany jako brak

POWStaniaobowiazkupodatkowegouZamawlaJaCegO・

12）Wykonawca ponosiwszelkie koszty zwiazane zpr2ygOtOWaniemizZoZeniem

OferbT・

l）Wpostepowa－niuoud2ieleniezamewi享akomunikaqiamedzyZamawiajacym

a＿WykonawcamiodbywasieprzyuzyClu：

・miniPortalu，dostepnegopodadresem‥https‥／／miniportaLuZP・gOV・Pl／

・ePUAPu，dostepnegopodadresem：https：／／epua．p．叉OV．Pl／wps／Portaloraz

・POCZtyelektronicznef・

2）Osobywskazanedoporo2miewaniasiezWykonawcami

・Wzakresiedotyczacymprzedmiotuzam6wienia：

JustynaOlendrzyhska，tel・895240507wew・16

・WZakresie dotyczacym zagadnieh proceduralnychi komunikacji

elektronicznej：

IjuizaCytarska，tel・895241480

3）WykonaW？a Zamierzajacy wziae udzial w postepowaniu o udzielenie

Zam6wlenla Publicznego，muSi posiadae konto na ePUAP・Wykonawca

POSiadajaCykontonaePUAPmadostepdonastepuJaCyChfomularzy：

・。FomularzdozZoZenia＿，Zmiany∴WyCOfaniaoferbTlubwniosku”oraz

・”FomularzdokomunikaCji”・

4）Wymagania technicznei organizacyjne wsy士ania－i odbierallia－dokument6w

elektronicznych，elektronicznych kopii dokument6Wi oSwiadczeh oraz

infomacjiprzekaz wanychprzyichuZyciuopisanezostabTWRegulamini：

korzystania－ZSyStemuminiPortalorazWarunkachkorzystaniazelektronicznq

platformyushlgadministra（串pubHcznej（ePUAP）・

5）MaksymalnyrozHharplik6wprfeSyZ竺yChzapoSrednictwemdedykowanych

わmularzy：”Fomularz z土02enla，Zmlany，WyCOfania ofertylub wniosku”

i”Fomularzadokomunikacji”wynOSi150MB．

6）Za date przekazania oferbT，Wnioskdw，ZaWiadomieh，dokument6w

elektronicznych，OSwiadczehlub elektronicznych kopii dokumentewlub

OSwiadczeh orazimychinfomaql PrZl刀muJe Sie dateich pr22ekaia上土a na．

7）Zamawiajacy przekaz可elink do postepowania orazI。postepo㌻竺ia－

WZaIaczniku nr・8do SWZ．Dane postepowanie moZna∴WySZuka（ミr6wnleZna

LiScie wszystkich postepowah w miniPortalu klikajac wczeSnlq OPqe”Dla

Wykonawcdw’’lubzestronygIdwnejzzak王adkiPostepowania・

1．2．SlIOS6bkomunikowaniasieZamawiajacegozWvkonawcamiIniedotvczv

skladania ofertiwniosk6wI
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1）W postepowaniu o udziele平e zambwienia komunikada pomed2y

ZamawlaJaCym a Wykonawcaml W SZCZeg61noSci skZadanie oSwiadczeh，

Wnioskbw，ZaWiadomieh oraz przekazywanie infomaql Odbywa sie

elektronicznie za poSrednictwem dedykowanego fomularza：”Fomularza＿do

komunikacji”dostepnegonaePUAPorazudostepnionegoprzezminiPortaLWe

WSZelkiekorespondenqlZWiazanq∵ZnHnqSZymPOStePOWaniemZamawiaJaCy

iWykona＿WCyPOShJg可asienumeremog圭oszeniaBZPlubIDpostepowania．

2）Zamawiajacy moZe r叩nieZ komunikowae sie z Wykonawcan五za pomoca

POCZty elektronicznq，　email：　Wiwolsztynのolsztyn・Wiw．goV．pl lub

3）Dokumentyelektroniczne，SkZadanesaprzezWykonaycezapoSrednictweni

”Formularzadokomunik：垂i”jakozaIaczniki・ZamawlaJaCydopuszczardwniez

moZliwoSe skねdania dokument6w elektronicznych za pomoca POCZty

elektronicznej，na WSkazany w pkt2na adres email．Spos6b sporzadzania

dokument6w elektronicznych musibye zgodny z wymaganiami okreSlonymi

WrOZPOrZadzaniuPrezesa－RadyMinistrdwzdnia30grudnia2020r．wsprawie

SPOSObusporzadzaniaiprzekazywaniainfomaqiiorazwymagahtechnicznych

dla dokumentdw elektronicznych oraz Srodk6w komunika＿qil elektroniczng

W POStePOWaniu o udzielenie zam6wienia publicmegolub konkursie（Dz．U．

Z2020poz．2452）OrazrozporzadzeniuMinistraRozwcJu，PracyiTechnologii

Zdnia23grudnia2020r．wsprawiepodmiotowychSrodkdwdowodowychoraz

innych dokumentdwlub oSwiadczeh，jakich moZe Zadae Zama－WlaJaCy Od

Wykonawce（Dz・U・Z2020poz・2415主

4）Wykonawca＿POWirhenswOjadrespocztyelektronicznejwskazaとwofercie．

1）Ofertenale勾Z土02yewtenniniedodnia13・08・2021r・dogodz・9・00・

2）WykonawcaskIadaofert£ZaPOSrednictwem㌦Omularza－dozkZenia，ZTiaTy：

WCOfaniaofertylubwnioskundostepnegonaePUAPiudostepnionegorownleZ
naminiPortalu．FunkCjonalnoSedozas2yfrowaniaoferbTPrZeZWykonawcejest

dostepnadlaWykonawcOwnaminiPortalu，WSZCZegb土achdanegopostepowania・

WfomularzuofertyWykonawcazobowiazanyjestpodaeadresskrzynkiePUAP，

naktdrymPrOWadzonabedziekorespondenqazvvTiazanazpostepowaniem・

3）Ofertenale勾TSPOrZa，dziewjezykupoIskim・

4）Oferte sktadania sie，POd rygorem niewai血oSci w formie elektronicznejlub

W POStaCi elektroniczm朝　OPatrZOnej podpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym・

5）SposdbzIoZeniaoferty，WbTmZaSZy五〇waniaofertyopisalザZOStalw”Instn通もi

uZytkownika”，dostepnもnastronie：httDS：／／miniDOrtaLuz〇・gOV・Pl／

6）JeZelinaoferte skIadasie kilkadokumentOw，Wykonawcapowinien stworzye

folder，do kt6rego przeniesie wszystkie dokumenty oferty，POdpisane

kwali餌kowanym podpisem elektronicznym，POdpisemzaulをnymlub podpisem

OSObistJm．Nastepnieztegof01deruWykonawcazrobifolder・Zip（beznadawania

muhaseIibezszy舟owania）．WkolejnymkrokuzapoSrednictwemAplikaqiido

SZyfrowaniaWykonawcazas2ymJefolderzawierajacydokumentyskZadajacesie
naoferte．

77JeZeli dokumenbT elektr℃nicznel PrZekaサWane．Pr2y u勾Ciu Srodk6w

komunikadi elektr・Onicznq，ZaWlerajainfomaqe stanowiace tajemnice

przedsiebiorstwawro2mieniuprzepISdwusta－WyWdnia16kwietnia－1993r・
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OZWalczaniuniet†CZCiwdkonkurencji（Dz・U・Z2020r・POZ・1913主Wykonawca，

WCeluutrzymanlaWPOufnoScibTChinfomadi，PrZekazujejew．wydzielonym

iodpowiedniooznaczonympliku，WraZZjednoczesnymzaznaczenlemPOlecenla

”Zaねcznikstanowiacytajemniceprzedsiebiorstwa”，anaStePniewrazzplikami

StanOWaCymijawnaczeSenale勾rtenplikzaszy五owae：

8）Doofertynale勾rdolacZyeOSwiadczenieoTiepodlegapluWykluczeniu（zalacznik

nr4）wIbrmieelektronicznejlubwpostaclelektronlCZndopatrzondpodpise竺

Zaufnymlubpodpisemosobistym，anaStePniezaszyfrowaewraz∴ZPlikaml

StanOWlaCymioferte．

9）OfertamoZebyezk逐onatylkodoup壬ywuterminuskねdaniaofert・

10）WykonawcamoZeprzedupbwemter雪linudoskladaniaofertwycofa60ferteza

poSrednictwem，，FormularzadozねZenla，Zmiany∴WyCOfaniaoferbTlubwniosku”

dostepnego na ePUAPi udostepnionego r6wniez na miniPortalu・Spos6b

ⅥyCOfania oferty zosta壬　opisany w”Instrukqii u2ytkownika’’dostepnも　na・

11）Wykonaw千〇POuPbTWieterminudoskZadaniaofertniemoZeskuteczniedokonaC

zmianyanlWyCOfaezIo20nejoferty・

12）OtWarCie ofert nastapiw dniu13・08・2021r・o godz・9：30poprzez uZycie

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu w zakねdce

Deszy五owa－nie na miniPortalui nastapi poprzez wskazanie pliku do

Odszyfrowania．

13）Zamawiajacy，najpdZni匂　przed otwarciem ofert，udostepni na stronie

intemetoweJ PrOWadzonego postepowaniainformaqe o kwocie言akazamierza

PrZeZnaCZyCnaS丘nansowaniezam6wienia－・

14）ZamaⅥ垂a・Cy，niezwbcznie．pootwarciLiOfert，udostepnianastronieintemetow匂

PrOWadzonegopostepowanla工nfbmaqeo：

a）nazwach alboimionachi na獅Tiska－Ch oraz siedzibachlubII塙scach

prowadzon匂　dziaIalnoSci gospodarczej badZ mlqSCa－Ch zamleSZkania

WykonaWC6W，kt6IyChofertyzostalyotwarte；

b）cenachlubkosztachzawarbTChwofertach・

Wykona＿WCaPOZOStajezwiaZanyOfertadodniall・09・2021r・

Biegterminu2Wiazania．ofertarozpoczynasie wrazzupbTWem terminu skIadania－

ofert．

1）Zaofertenajkorzystni匂szazostanieuznanaofertazawierajacanajkorPyStni匂SZy

bilanspunkt6wwkryteribw：

・CenabruttooferbT一Kl

・Teminrealizadidostawy－K2

2）PowyZszymkiyteriomZamawiajacyprZyPisa土na－StePujaCeZnaCZenieorazsposbb

OCeny：
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遜撥軽舞楽 　i �：＼∴lP式： �宰藻類謎精霊 �∴　∴∴∴寸、車高：声高∴： ＼諒羅墨壷蕪築熊蕪蕪鷲瞭滋療蕪営 

Kl－Cena �60％ �60，00 �CenanaJniZszazews28TStkichofert 

brutto ���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％ 

ofertv ���CenaOfertybadanei 

K2－ �40％ �40，00 �najkrOtszytemindostaWy 

Temin ���ZeWSZyStkichofert 

realizaqil ���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m一一一一一一一一一一一一一一一一Ⅹ100pktx40％ 

dostawv ���teminofertvbadanei 

RAzEM �100％ �100 � 

3）CaZkowitaliczba－Punkt6W，jakaotrzymaoferta，ZOStanieobliczonawgponiZszego

WZOru：K＝Kl＋K2，gdzie：

K－Calkowita．liczbapunktdW

Kl－PunktyuzyskanewkryteriumKl－”Cena－bruttooferbTn

K2－PunktyuzyskanewkryteriumK2－”teminrealizacjidosta：Wy”

4）OcenapllnktowawkryteriumKl”Cenabmttoof誼y”zostaniedokonanana

POdstawle　ねczneJ Ceny Ofertowef brutto wskazanq przez Wykonawce

Wformularzuofertyprzeliczonawed圭ugwzoruopisanegowtabelipowyZej．

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

dokonanawgzasad：

a）Minimalnyterminrealiza勺idostaWyWynOSi：7dniroboczych，maksymalny

15dni roboczych，liczorLyCh od dnia kotqnegO Od LUySZania zam6wieれia

drOgqelekかOrLicznqp72eZZamawtcuqcego do drliadostarCZeれiaprZedTniotu

Zam61元enja（九mαgaZgm2amα砂型qCegO・

b）ZadeklarowanyprzezWykonawceterminrealizadizam6wienia＿POWinienbye

reaユny．

C）Za－PrOPOnOWany termin realizaqiidostaⅥyZOStani三㌢Pisany do umoWy・

W przypa＿dku przekroczenia－Zadeklarowanych temlnOW realizadi dostaw

ZamawlaJaCybedziezobowiazanydonaユiczeniakaTumOWnyCh．

d）WprzyPadkuzaoferowaniaterminurealizaciidostawykrdtszego niZZ＿旦

roboczvchid王uZsze⊆〔O ni2151ub brakwskazanlaterminu dostawybedzie

skutkowa＿ね　odrzuceniem oferty・PowyZsze zostanie uznane przez

Zamawiajacyjako niezgodnoSe ofertyz SWZ（napodstawie art・226ust．l

Pkt5ustawPzp）．
6）PunktacjaprzyznawanaofertorFWPOSZCZeg61nychkryteriachbedzieliczona

z dokladnoScia do dwdch mie］SC PO PrZeCinku・NajⅥyZszaliczba punktdw

wyznaczynajkor2yStnie〕SZaOferte・

7）ZamawiajacyudzielizamdwieniaWykonawcy，ktdregoofertaodpowiadaebedzie

wszystkimⅥymaganiomprzedstawionymwustawiePZP，OraZWSWZizostanie

ocenionajakonajkor2yStnidszawoparciuopodanekryteriawyboru・

8）JeZeユiniebedziemoznawybraenajkorzystniejszejofertyzuwaginato，Zedwie

lubwiecejofertprzedstawiatakisambilanscenyiinnychkryteri6woceTyOfert，

Zamawiajacy wybierze spoSr6d tych ofert oferte，ktbra otrzymaねnaJWyZsza

ocenewkyterium”Cenabruttooferも予
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1）Prqiektowanepostanowienia－umOWStanOWiaza士aczniknr6doSWZ・ZbZenie

ofeIty jest jednoznaczne z akceptaqia przez Wykonawce prc蒔ktowanych

POStanOWiehumowy・

2）Dopuszcza sie moZliwoSe zmian postanowieh umowy w stosunku do treSci

oferty，naPOdstawiektdrej dokonanowyboruWykonawcy，ZgOdniezart・455

ust・1，aW SZCZeg61noScipktl ustaWyPzp，W naStePIPa＝Cym ZakresielPrZy

wystapleniuokreSlonychwa－runk6W：

1）zmiana WynagrOdzenia Wykonawcy wynikajaca ze zmialTy PrZePisdw

dobTCZaCyCh podatku VAT powoduja＝CyCh zwiekszenielub zmniejszenie

kosztdwvvkonaniaumowypostronieWykonawcy，ZamawlaJaCyPrZeWiduje

moZliwoSe proporqonalnego zwiekszenialub zmnlqSZenia wnagrodzenia

WVkona．wcy・

3）ZmianyumowywymagajaformypisemnもpodrygOremniewaZnoSci・

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia NaleZytego Wkonania
Umowy・

1）Zamawiajacypoinfom可eWykonawce，kt6remuzostanieudzielonezambwienie，

OmleJSCuiterminiezawarciaumowy・

2）Wkonawca przed zawarciem umowy poda wszelkieinfomade niezbedne do

WyPehieniatreSciumowynawezwanieZamawiaj印egO鮎osobe堅naC2ma＞do

za＿WarCia＿umOWy，daneosobyupowaZnionqidokontaktuzZamawlaJaCymitp・）・

3）zamaih卓acy moZe wyTa一空ZgOde竺korespondencyine zawarcie umowy

（wfomleelektronicznq－jakopdf）－WOWCZaSZaPrOSZenleniebedziewysy圭ne：

Wtaki車sytuadiZamawiaiacvprzeSleDrZV夏OtOWanaumOWeWraZZZaZacznikam

WformaciePDForazinstrukciapostepowanla・

4）JeZeli∴2わSta－nie ybrana oferta Wykonawcdw wspdme ubieg…壇CyCh sie

o udzielenie zamowienia，ZamawlaJaCy bed2ie Zada土przed zawarclem umOWy

WSPraWiezamOwieniapublicznego

a）kopiiumow regulujaceiwspdlprace tych Wykonawcbw，Wktirq．m・in・

zostanieokreSlonypehomocnikuprawnionydokontaktdwzZamawlgaCym

oraz doⅥyStaWian＝a＿dokumentdwzW aZanyCh zpIatnoSciaml，PrZy CZym

termin，najakizostaIa zawarta umowa∴nie moZe byC krdtszy ni2termin

realizacjizamdwienia・

5）Niedopehienie poWZszych fbmalnoSciprzez wybranego Wykona†VCe bedzie

POtra＿ktowane przez ZamawiaJaCegO jako niemoZnoS。∴zawarcla umOWy

wsprawiezamdwieniapublicmegozprzyczynleねcychpostronieWykona－WCy・

Za＿ねcznikido SWZ：

Zala＿CZniknrl一〇pisprzedmiotuzamdwieniaczeScimlJO

Zalaczniknr2－Formularzofertowy

ZaZaczniknr3a］－FomularzcenowyczeScinr1－10

Zalaczniknr4－0gwiadczenieomepodleganiuwykluczeniu
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ZaIaczniknr5－Instrukqiakor郷TStaniazsystemuminiPortal

ZaIaczniknr6－Prqiektowanepostanowieniaumowy

ZaIa．czniknr7－Infomaqaoprzetwarzaniudanych

ZaZaczniknr8－LinkdopostepowaniaiIDpostepo、手ania－

01sztyn，dnia5・08・2021r
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