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zAMAWIAJACY Skarb Pa丘stwa　－　Wqiew6dzkiInspektorat Weterynarii

wOIsztynieul．SzarychSzeregdw7，10－07201szbTn

tel∴89524－14－50faks：89524－14－77

REGON：000092663NIP：739－020－71－54

Godzinypracy：Odponiedzialkudopiatkuod7：30do15：30

Adresstronyintemetowqprowadzonegopostepowania：

https：／／www．oIsztyn・Wiw・gOV・Pl／bip／przetargi

Na tej stronie udostepniane beda zmianylWylaSnienia treSci SWZ orazinne

dokum nnty zamdwienia bezpoSrednio zwiazane z postepowaniem o udzielenie

Adrespocztyelektronicznej：WiwoIsztIm＠01sztyn・Wiw・gOV・PI

Nazwa－　Zambwienia：uShgl W zakresie naprawi konserwacJI SprZetu

laboratoryJnego

CPV：

CPV50420000－5UshglW Zakresie na→PraWikonserwaql SPrZetu medycznego

ichirurglCZnegO

WartoSezamewienianie przekraczaprogowunHnyChokreSlonychnapodstawie

art．3usta＿WZllwrzeSnia2019r・－Prawozam6wiehpublicznych（Dz・U・POZ・

2019zezm・）・

Trybudzieleniazam6wienia：tIybpodstawovvbezprzeprowadzenianegocja－qii（art・

275pktlustavTyPzp）

kwiecieh，2021
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村　＝’‾　‾i

国語漢語

zamOW重emla

1・TIybpodstawowy，Oktbrymmowawart・275pktlustawyzllwrzeSnia2019

r．－Pra＿WOZam6wie丘publicznych（Dz・U・POZ・2019zezm・）－dalei：uStaWa・Pzp・

2．W sprawach nieuregulowanych zapISami ninlqSZej SWZ stosue sie przepISy

wspomnianqustawywrazzakta－mlWkonawczymidot匂ustawy・

3・ZamawlaJa．CyudzielazamGwieniawtrybiepodstawowym，Wkt6rymwodpowiedzi

na ogわszenie o zambwieniu oferty moga skIadae wszyscy Wykonawcy，

anastepnieZamawlaJaCyWybieranajkorzystniejszaOfertebezprzeprowadzenia

negOqaql・

pるd血io呼／”erZecie tldostepniaaace↓

a）Wykonawca＝jestosoba五秒CZna，OSObaprawnaalbojednostkaorganfzacyina

nlePOSiadajacaosobowoScIPraWnも，ktbra oferuJe narynkuwykonanle rObdt

budowlanychlub obiektu budowlanego，dostawe produktewlub Swiadczenie

usIuglububiegasleOudzieleniezamdwienia，Z士OZyIaofertelubzaWarIaumowe

WSPraWiezamdwieniapublicznego・

b）Zamav専a＝Cyniezastrzega．moZliwoSciubieganiasieoudzieleniezamdwienia

wyねcznle PrZeZ Wykonawcow，O ktdIyCh mowa w art・94ustawy Pzp，与

maJaCyCh statuszakladu pracychronionq，SP6弛zielnie sodalne orazinnych

wykonawc6W，ktdrych g王dwnym celemlub gIdwnym celem dzia胤noSciich

平Odrebnionychorganizacyiniejednostek，kt6rebedarealizowabTZamdwienie，
JeStSPOIecznaizawodowaintegraqaos6bspo壬eczniemarglnalizowanych・

C）ZamdwieniemoZezosta・eudzieloneWykonawcy，ktdry：

●　SPeInia－WarunkiudziaIuwpostepowaniuopISaneWrOZdzialeIIpodrozdziale

7SWZ，

●　niepodlega■VVklucZ；eniunapodstawieart・108ust・lusta－WyPzp；

．Zね2yZofertenlePOdlegaJaCaOdrzuceniunapodsta－Wieart・226ust・lustawy

Pzp．

d）WykonawcymogaWS差）61mieubiegaCsieoudzieleniezam6wienia・

Wta－kimprzypadku：

．wykonawcy wystepuacy wspdlnie sa∴ZObowiazani do ustanowienia

pelnomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu albo do
reprezentowaniaich w postepowaniui zawarcia umowy w sprawie

przedmiotowego zam6wienia publicznego・W sytua豆i vwboru oferty

wykonawcbw wystePuaCyCh wspblnie ZamawlaJaCy PrZed udzieleniem

zamdwieniamoZeねda（三umowyregul可ac匂wsp64，raCetyChwykonawc6W・

・Wszelkakoresponden匂abedzieprowadzonaprzezzamawlaJa．CegOWyねcznie

zpetnomocnikiem・

eIPotencja重Podmiotutr2㌢iego

●W celu potwierdzcnla SPehienia warunkdw udziaIu w postepowaniu，

Wykonawca＿mOZe pOlegae na potendale podmiotu trzeclegO na ZaSadach

opISanyChwart・118－123ustawyPzp・
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．podmiot trzecl，na POtenqja土ktdrego Wykonawca－POWOruje sie w celu

wkazania spelnienia warunkdw udziaZuⅥr POStePOWaniu，nie moze

podlegaewy皿uczeniunapodstawieart・108ust・lustawyPzp・

・Szczegdloweinformade dotyczace spehienia warunkeW udzia土u

wpostepowaniuznajdl埴Siewlit・r）SWZ・

fI Podwykonawstwo

・WykonawcajestzobowiazanywskazaCwoSwladczeniuwzalaczniknr2do

SWZ，CZeSci zambwienia kt6rych wykonanie zamierza powierzyc

podwykonawcomlPOdae五rmypodⅥykonawcdw，OilesajuZznane・

●　PodwykonawcaniemoZepodlegaewyHuczeniunapodstawieart・108ust・

lustawyPzp・

・Wykonawca na∴ねdanie ZamawlaJaCegO　20bowia－Zany bedzie do

przedstawienia oSwiadczenia，O ktbrym mowa w art・125ust・11ub

podmiotoweSrodkidowodowedobrCZaCetegOPOdwykonawcy・

●　Wprzypadku，OktdrymmowawyZq，jeZeliwobecpodwykonawcyzachodza

podstawy∴Wykluczenia，ZamawlaJaCy Zada，aby Wykonawca w terminie

okreSlonymprzezzamawlaJaCegOZaStaPi江egopodwykonawcepodⅣ‾gOrem

niedopuszczeniapodwykonawcydorealizaqlCZeScizamdwienia・

●JeZeli2，mia．naalbore2ygnadazpodwykonawcydotyczypodmiotu，naktdrego

zasobyWykonawcap9WObTWatsignaZaSadachokreSlonychwart・118ust・

1，W Celu、ykazanla SPe主nianla Warunkdw udziaIu w postepowaniu，

WkonawcaJeStObowia＝ZanyWykazaeZamawlaJaCemu，ZePrOPOnOWanylnny

podwykonawcalub Wykonawca samodzielnie speIniaJe W StOPniu nie
mnidszymnizpodWykonawca，nakt6regPZPSObyWykonawcapowobwalsie

wtrakciepostepowaniaoudzieleniezamowlenia・PrzepISart・122stosl刀eSie

Odpowiednio・

●　Powierzenie、ykonania czeScizamdwienia－POdwykona－WCOm nie zwalnia－

WykonawcyzodpowiedziaユnoSciza・naleZytewykonanietegozam6wienia・

嬢塞輩壷轟遥董重工二二二三三三縄醒醒堕壁画醗閏請副詞田

Komunikaqiawpostepowaniuoudzieleniezamdwieniaodbywasieprzyuzyclu

Srodk6wkomunikadielektronicznq，ZaPOSrednictwem：

●　miniPoratalu，ktOrydostepnyjestpodadresem吐出S：／／miniportal・uZP・gOV・pl／，

・ePUAPlらdostepnego．Podadresem‥坦PS：／／epuapigOV・Pl／wps／pQrta圭，

・POCZtyelektronicznq・

Szczeg6bweinfbmacje dobTCZaCe PrZyjetego w postepowaniu sposobu
komunika（串，Znajduja sle W rOZdziaユeIII podrozdzialel SWZ・Instrukda

korzystania z systemu stanowi zalacznik nr6　do SWZ・Instrukqia zostaね

zamieszonatakZebezpoSrednionaminiPortalu・

Uwaga！Przedprzystapieniemdo skZadaniaoferty，Wykona－WCajestzobowiazany

za＿POZnaesiezInstrukda－korzystaniazsystemu（zaIaczniknr6doSWZ）・

魚－＿敦塑通塾壊し－m｛譲

1）ZamaWiFja－Cyd。puSZCZamo祉woS60dbycia－PrZeZWykonawcewi＊lokalnd・

2）TemlnlZaSadyudzia－土uwwizjilokaln匂przezWykonawce：



Przeprowadzenie wizjilokalnq m0分iwe jest w terminie skhdania ofert，

PO WCZeSnlqSZym PrZeSZaniu wniosku zainteresowanego na adres：

WiwoIsz屯Tn＠oIsztim・Wiw・gOVやllubePuap，

WykonawcawinienwskazaCterminwIZJlWeWniosku，

ZamawlaJaCyZObowiazIHeSiedodokonaniawIZjizWykonawcawdogodnym

dlanieやterminie（wdniroboczewgodz・8・00‾15・00），

ZamawlaJaCyPOinfom可eWykonawceowyznaczonymteminiew吻ilokalnq

drogae－mailowa・

ZuwaglnaOgloszonystanepidemiiwPoIscespowodowanywystepowaniem

wimsa Covid19，Zamawla拒Cy Wymaga．Od Wykonawc6w zastosowania

Srodkdwbezpie？Zehstw千Obowia－Z可acychwsiedzibieWIW（np・de2ynfe坤a

dIoni，ZaSねnlanlenOSaluSt，Odstep）・

‾二三三三懇蒙遜翳鬱＿‾

ZamawlajaCynie podzieliIzambwieniana－CZeSciinie dopuszczask土adaniaoIert

czeSciowych．WpostepowaniuWykonawcamoZez圭0勾retylkojednaoferte・

題姦蓬姦通逐語－雲霞 覆麗麗姿二三＿
ZamawiajacyniedopuszczamoZliwoScizIoZenia■Ofertywariantowej，OktOrejmowa

w art．92ustawy Pzp tzn・Oferbr PrZeWidujacej odmienny sposdb wykonania

zamdwienianiZokreSlonywninlqSZ匂SWZ・

三二二繋蒸器擬態驚喜－‾1改選適塾鹿塾掬遵麺堕埠＿－｝叫＿＿二三逢ニー曹同山mm＿＿∴灘撥熊襲揆懸案薫
ZamawlaJaCynie dopusz。ZamOZliwoScldoraczenlakatalogdwelektronlCZnyChdo

○托rbr

匪垂通読塾逓送霊 二二鬱饗鶏頭題詩‾
ZamawlaJaCynieprzewidujezawarciaumowyramowq，Oktdrqmowawart・311－

315ustawyPzp・

旺盛連語轟強姦蓬na一三慈愛 遷畷饗懇願懸案‾‾‾
ZamawlaJaCynieprzewidujeprzeprowadzeniaaukcjielektronicznq，Oktdrqmowa

wa－rt．308ust．lustawyPzp・

軽重輩董連番竃逆転蓮塞韮擬し敦a拉21亀虫連土亜Zi窒蓮疫疫畦写独善
ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielaniazamdwiehnapodsta－Wieart・214ust・lpkt

7i8ustawyPzp／zamdwi（jniapolegajacegonapowtGrzeniupodobnychushlg・

ZamawlaJaCynieprzewidujerozliczeniawwalutachobcych・

二二二擬態鶏議題醗強襲
ZamawlaJaCy nie przewiduje zwrotu kosztdWudzia一士u wpostepowaniu，

2∴ZaStrZezeniemart．261ustawyPzp．

皇室一三毯zkina蓮慈発寒udzie造血垂空運塾cWle皿a／

ZamawlajaCynieprzewidujeudzieleniazaHczeknapoczetwykonaniazam6Wienia



poza mo如woScia unieW㌶nienia postepowania o udzielenie zambwienia na

podstawieaTt・255ustawPzp，ZamawlajaCyPrzeWidujemo如woSeuniewaZnienia

postepowania，」eLeli Srodki publiczne，ktdre zamierzaZ przeznaczyc na

srinans。WaniecabScilubczeScizamdwienia，niezostanamuprzyznane（art・310

pktlustawyPzp）・

15繁子PouCZenie o翁bdkacH

Wykonawcom，atak2einnemupodmiotowl，JeZelima－lubmiaIintereswuzyskaniu

zam6wieniaorazponi6S土lub moZe ponieSe szkodewwynikunaruszenia・PrZeZ

zamawlaJaCegO PrZePISdw ustaWy，PrzySlugtm Srodki ochrony prawnq na

zasadachprzewidzianychwdzialeIXustavvPzp（art・505－590）・

a）Zama－Wiajacy oSwiadcza，2e spelnia－∴WymOgi okreSlone w rozporzadzeniu

Parlamentu Europejskiegoi Rady（UE）2016／679Z27kwietnia2016r・

w sprawie ochrony osdb丘zycznych w zwie渚ku zprzetwarzaniem danych

osobovvchiwsprawieswobodnegopr2／ePbTWutakichdanychorazuchylenia

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

l19Z4maja2016r・），dald：RODO，tymSamymdaneosobowepodaneprzez

Wykonawce bedaprzetwarzanezgodniezRODO orazzgodnie zprzepISami

krajowymi・

b）DaneosoboweWykonawcybedaprzetwarzanenapodstawieart・6ust工lit・C

RODO w celu zwla－Zanym Z PrZedmiotowym postepowaniem o udzielenie

zamdwienia publicznego pn・dostawa testbw diagnostirCZnyCh，Odc坤nnikdw

laborator：殉nyChipozywek・

C）OdbiorcamiprzekazanychprzezWykona・WCedanychosobowchbedaosobylub

podmioty，kt6rymzostanieudostepnionadokumentadapostepowa－nia－ZgOdnie

zart．80raZart．96ust．3ustavyPzp，atakZeart・6ustawyz6wrzeSnia200l

r．Odostepiedoinformacjipublicznq・

d）Da＿ne OSObowe WykonaⅥrCy ZaWarte W PrOtOkole postepowania beda

przechowywane przez okres　4la－t，Od dnia・一Zakohczenia postepowania

oudzieleniezambwienia，ajeZeliczastrwania－umOWyPrZekra－CZa－41ata，Okres

przechowwaniaobもmujecaiyczastrwaniaumowy・

e）Klauzulainformacyjna，OktOrejmowawart・13ust・li2RODOznajd可esie

wzaねcznikunr8doSWZ．

P Zam邪i専Cynieplan垂przetwTarZaniadanychosobowychWykonawcywcelu

innymnlZCelokreSlonywlit・bpoWZ句・JeZeliadministratorbedzieplanowa壬

przetwarzaとdaneosobowewceluinnymnizcel，Wkt6rymdaneosobowezostabT

zebrane的．celokreSlonywlit・bpoWZ匂），PrZedtakimdalszymprzetwarzaniem

poinformujeonosobe，ktbrejdanedobTCZa，Otyminnymceluorazudzielijej

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

g）Wykonawca．jest zobowia＝Zany，W ZWia－Zku z udziaねm w przedmiotowym

postepowanlu，do wypeInienla WSZyStkich obowiazk6w fomalnoやraWnyCh

wymaganych przez RODOi zwlaZanyCh z∴－udziaIem w przedmiotowym

postepowaniuoudzieleniezam6wienia・Doobowiazk6wtychnaleZa；
－　Obowia－Zekinformacy〕ny PrZeWidziany w art・13　RODO wzgledem os6b

fiZ：yCZnyCh，ktdIyChdaneosobowedobrCZaiodktdrJrChdaneteWykonawca

bezpoSrednio pozyskaIi przekazaI Zamawiajacemu w treSci ofertylub

dokumentbwskZadanychnazねdaniezamawlajaCegO；
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一　〇bowiazekinformacyJny Wynikajacy z art・14　RODO wzgledem oseb

五zycznych，ktdIyChdaneWykonawcapozyska土wspos6bpoSredni，akt6reto

dane Wykonawca przekaz可e Zamawiajacemu w treSci ofertylub

dokumentbwskIadanychnaZadaniezamawlaJaCegO・

h）Wceluzapewnienia，2eWykonawcawypeIni「ww・Obowiazkiinformacかeoraz

ochronyprawnle uZaSadnionychinteres6w osobytrzeciも，ktdrもdane zostaIy

przekazane w zwiazku z udziaIem w postepowaniu，Wykonawca skIada

oSwiadczenia o　ⅥyPehieniu przez nlegO ObowiazkdwinfomacylnyCh

przewidzianychwart・131ubart・14RODO－treSeoSwiadczeniazostaねzawarta

wzaIacznikunr2doSWZ⇒InfomadedotyczaCeWykona－WCy・

i）ZamawiZ車Cyinform可，Ze：

－　Zama・WlaJaCyudostepniadane osobowe，O ktdrych mowaw art・10RODO

（dane osobowe dotyczace WyrOk6w skaz可acychi czyndw zabronionych）

w celu umoLliwienia＿korzystania ze Srodkdw ochrony prawnq，O ktdryCh

mowawdziaJeIXustawPzp，doup TWuterminunaichwniesienie・

－　Udostepnianie protokoHizaねcznikdw do protokom mazastosowanie do

wszystkichdanychosobowych，ZⅥVjatkiemtyCh，Oktdrychmowawart・9

ust・lROD0時danychosobowychujawpiajacychpochodzenierasoⅥγelub

etniczne，POglady polityCZne，PrZekonanla religijnelub Swiatopogladowe，

przynaleZnoSe do zwiazkdw zawodoWyCh oraz przetwarzania danych

genetycznych∴　dalTyCh biometIyCZnyCh w celu jednoznacznego

ZidentyHkow竺la－　OSOby　宜zyczn匂lub danych dotyczacych zdrowia，

Seksualno専lub orientacji seksualne31車OSOby），Zebranych w toku

postepowanlaOudzieleniezamdwienia・
－　Wprzypadkukorzystaniaprzezosobe，ktbrejdaneosobowesaPrZetWarZane

przez∴ZamaWlaJaCegO，Z uPra・Wnienia，O ktdDTm mOWaW art・15ust・1－3

RODO（2m平anychzprawemWykonawcydouzyskaniaodadministra－tOra

P。tWierdzenla，CZyPrZetWarZaneSadaneosobowejegodobTCZ等e，PraWem

Wykonawcy do byciapoinformowanym o odpowiednich zabezpleCZeniach，

oktbrychmowawart・46RODO，ZWia－ZanyChzprzekazaniemJegOdanych

osobowych do pahstwa trzeclegOlub organizaql miedzynarodoweJ OraZ

prawem otrzymania przez Wykonawce od administratora kopii danych
osobowychpodlegajacychprzetwarzaniu），Zamawiaja－CymOZeZadaeodosoby

wstepl埋Ce〕ZZadれniemwskazaniadodatkowychinfbrmaql，maJaCyChna

celusprecyzowanienazwylubdatyzakohczonegopostepowaniaoudzielenie

一　Skorzystanie przez osobe，kt6rej dane osobowe dotJTCZa－，Z uPraWTienia，

。kteIym mOWaW art・16RODO（z tlPra－Wnienia do sprostowanlalub

uzupeInieniadanychosobowych），niemozenaruszaCintegralnoSciprotokoh

postepowaniaorazJegOZaI cznik6W・
－　Wpostepowaniuoudzieleniezam6wieniazg土oszenieZa・daniaograniczenia－

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

przetwarzaniadanychosobowchdoczasuzakohczeniategopostepowania・
－　WprzypadkugdyWniesienieZa・daniadotyczacego prawa，O ktO審7mmOWa

w art．18ust．l RODO spowod可e ograniczenie przetwarzania danych

osoboWyChzawartychwprotokolepostepowanialubza王acznikach do tego

protokom，Od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia－

Zamawiajacynie udostepniatych danych，ChybaZe zachodzaprzesIanki，

oktdrychmowawart．18ust・2rozporzadzenia2016／679・
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Do spra坪　憂leureg粗10Wa環yCn

211wrze歪n壷2019喜、一箪車重逗

1）Przedmiot．．zam6Wienia stan？Wia：Us霊ugi、W zakresie nap望

ikonserwacJISprzetulaboratoryJnegOlWZakIadzieHigienyWeterynalⅥnq

woIsztynieprzyul・WarszawskiejlO9・

2）WspalnySIownikZam6wieh：

cpv50420000－5UsIuglWZakresienaprawikonserwaqlSPrZetumedycznego

ichirurglCZnegO

3）zahesprzedmiotu竺mPWieniaobejmuje‥

c przedmiotem zamowlenla Sa uShgi w zakresie naprawi konserwaql

sprzetulaboratoryjnego，WZakkdzieHigienyWetellTnaryjnejwOIsztynie

przy ul．WarszawskiejlO9，ZgOdnie z opISem PrZedmiotu zamewienia

stanowlaCyZaIaczniknrldoSWZ・

・Opisprzedmiotuzamdwieniaobdmuena－Pra－WyPOWStaねwwynikuawarii

orazwyk。nyW中einnychczynnoSciserwisowych（konserwa勘，niezbednych

dozapewnlenlaPraWidIowef eksploata車iw王aSciwego stanutechnicznego

urzadzehlaborato劃nyCh，ZleconychprzezZamawlaJaCegO・

．wykazsprzetdwotlietychusluga＝naPraWyik。nSerWaCjizawartejestwOpisie

przedmiotuzamdwieniastanowiacymza迩czniknrldoumowy・

・KosztydqjazdudosiedzibyZamawiajacegoponosiWykonawca・

．przez naprawe zamawlaJaCy rOZumie－uSuniecie usterek powodl尭cych

nlePraWidねwapracesprzetulaboratorHnegOWCeluza・PeWnieniaw土aSciwego

dzia土ania apa＿ratury．Czas reakcjiserwisu nle PrZekroczy72godzin，Od

przes圭a＿nia”Protoko山∴zgIoszenia napra－Wyi konserwa函’przez

ZamawlaJaCegO・JeZeliterminusHglWyPada・Wdniuwolnymodpracylub

pozagodzinamipracyZHWwOIszもTnie，uSluga・naStaPiwpierwszymdniu

roboczympowznaczonymterminie・Cza？reakqiistanowikryteriumoceny

oferbribedziepunktowanezgodniezzapISamirozdzialuIIIpodrozdziah14

SWZ．

．przezkonserwacjeZamawlaJaCyrOZumie－SPraWdzeniepracyurzadzeniapo

naprawieorazdoprowadzeniesprzetudostanuu研ralnoSci・

・Us圭uglnaPraWikonserwaqiiWykonawcabedziereaユizowaIsamodzielnielub

przez odpowiednio przeszkolonych pracownikGw，PrZy uZyClu Wねsnq

aparatunTkontrolnoTPOmiaroWq，narZedziorazmateria16W・

●Wykonawca－udzieliminimum6miesiecy gwaranqlna Wykonane usmgl

（max．18m－Cy）・

4）Opcjaiwzn？Wienia：

・ZamawlaJaCyPrZeWidujeprawoopcji・Przedmiotzamdwienia－OkreSlazakres

podstawoWyOraZZakresopqionalnyzwia－ZanyZZakupemdoda－tkowqusIugl

naprawikonserwaqlSPrZetulabora－tOr：刀negO，ktOreJWykor2yStaniezaleZne

JeStOdmoZliwoSci丘nansowychZamawlaJa＝CegO・

●　Prawem opqlJeSt mOZliwoSe zamGwienia w ramach ninlqSZej umOVy

zwiekszonego za－kresu us山giokreSlonq w opISie przedmiotu zamdwienia

stanowiacegoza互czniknrldoumoWy・
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●　Zamawla担Cy uPraWnionyJeSt do skorzystania z prawa opql W teminie

Obowiazywaniaumowy・

・ZamawlaJaECyPOinfbm巾eWykonawce o rea－lizaqlPrZedmiotu zambwienia

otlietegoprawemopqlnaJPOZniejdo28・02・2022r・

●　PrawoopqlJeStuPraWnieniemZamawla拒CegO，Zkt6regomoze，aleniemusi

skorzystae w ramach realizaql ninlqSZej Umowy・W przypadku

nieskorzystania－PrZeZZamawlaJaCegOZPraWa－OPqlWCaあるcilubwczeScl，

Wykonawcyniepr2ySmguja＝乞adneroszczenia－ZtegObTtum・

1）Szczeg6towyol，is przedmiotuzam6wienia，oPiswymaga丘zamawiajacego

wzakresierealizacjiiodbioruokreSlaja：

一　〇PISPrZedmiotuzam6wienia－ZalaczniknrldoSWZ，

－　PrCJektowanepostanowieniaumowy－Za王aczniknr7doSWZ・

WszystkiewymaganiaokreSlonewdokumentachwskazanychpowyzejstanowia＝

wymagania＿minimalne，aich spehieniejestobligatoryJne・Niespe士nienie w・

wyma＿gahminimalnycllbedzieskutkowaeodrzuceniemofertyjakoniezgodnej

zwarunkamizam6wienianapodstawieart・226ust・lpkt5ustaWyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewidujerozwlaZahrGwnowaZnych・

W頸粗製やnia

霊086あna odstaⅣie

z螺ko呼野celub吸pf劫短藍も襲貧W託

ZamawlaJa－CyniestawiataymoguWZakresiezatrudnieniaprzezWykonawcelub

podwykonawcenapodstawiestosunkupracyosdbwykonuJaCyChniZejwskazane
c2ynnOSciwzakresierealizaqlZamdwienia・

ZamawlaJaCyniestawia、ymOguWZakresiezatrudnienia－PrZeZWykonawceos6b，

okt6rychmowawart・96ust・2pkt2ustawPzp・

義塾圭
ZamawlaJaCynieprzewid巾e skladaniawrazzoferta－Przedmiotowych Srodk6w

dowodowych・

Zamawla拒CynieprzewidujeuzupeInieniaprzedmiotowychSrodkbwdowodowch・

蔭ホホ麗葦饗塾霞蓬壷
ZamawlaJaCyWymaga－，abyzamdwieniezostakwykonaneoddniazawarciaumowy

dodnia30．04．2022r・lubdowyczerpaniaSrodkOwfinansowychprzewidzianych

narealizaqeumowy・

udzi過漣wi匪塑重遠心ou瞳elemie詫聖霊盟聖霊

Na podstawie art・112　ustavv Pzp， ZamawlajaCy OkreSla warunki udzialu

WPOStePOWaniudotyczace：

1）室生PlnoScidowystepowaniawobrociegOSpOdarczym：

ZamawiajacynieokreSlawarunkdwudziahwpostepowaniuwtymzakresie・
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2）些哩型坦逼亘」垂二匹些聖堂enia。曲率onej dzi空lno遥－goSpOdarczej唾

至aWOdowej．eilewynikatozodrebnychprzetllSoW：

Zamawiaja．cynieokreSlawarunkbwudziahlWPOStePOWaniuwtymzakresie・

3）sytuacjiekonomicznejlubnnansoweJ：

zamawiaja＝CynieokreSlawarunkdwudziaIuwpostepowaniuwtiTmZakresie・

4・）三重ClnoScitechnicznejlubzawodowej；

a）Zamawiajacyl購na Za SPe土niorTy Warunek言eZeliWykonawcawykaLe，iZ

wokresieostatnich31at・P誓dupbwemteminuskkLdaniaofeIt，aje2eli

okresp†OWadzeniadzialalnoscijestkr6ts2y－WBTmOkresiewykonaHub

WkonlHe uS圭uge naprawi konserwacJI SPrZetulaboratoryJnegOlub

medycznego，COnajmniej：lushgeowart0台ciniemniejszej45000zI

b）Wykonawca rpo2e w celu potwierdzenia spe王nianiaⅥrarunk6w udzia血

wpostepPWanlulub kryteriGw selek前．wstosownych sytuadachoraz

w odniesleniu do konkretnego zambwienla，lub jego czescl，PolegaLe na

zdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychlub sytua－qiifinansowejlub

ekonomicznq podmiotdW udostepnlaJaCyCh zasoby，niezaleあie od

charakteluPraWnegOlaczacychgoznimistosunkbwprawnych・

C）Wodniesieniudowarunkdwdotycza－CyChdowiadczeniaWykonawcymoga

polegaenazdolnoSciachpodmi。t6wudostepniajacychzasoby，jeSlipodmioty

tewykonaJauSmgi，dorealizaqjiktdrychtezdolnoScisawymagane・

d）Wykonav誓，kt6巧T POlega na zdolnoSciachlub sytua早POdmiot6w

udostepnlajaCyChzasoby，Skladawrazizoferta，zobowiazanlePodmiotu

udostepnlaJaCegOZaSObydooddaniamudodyspozyqlniezbednychzasobdw

na potr2；eby realizaciidanego zamdwienia・lubinny podmiotoⅥy Srodek

dowodovv potwierdzaja．cy，乞e Wykonawca－reaユizujaC Zamdwienle，bedzie

dysponowa壬niezbednymizasobamitychpodmiot6W・WykonawcaniemoZe，

Poupbwieterminuskladaniaofert，POWO圭ywaesiena・ZdolnoScilubsytuade

podmiotdwudostepnlaJaCyCh zasoby，jeZelina etapie skZadania ofertnie

polegalo午Wdanymzakresie na－ZdolnoSciachlub sytuacjipodmiot6w

udostepnlaJaCyChzasoby・

e）Zamawiaj誓ybedzieocenial，CZyudostepnianeWykonawcyprzezpodmiobT

udostepnlaJaCeZaSObyzdolnoScitechnicznelubzawodowelubichsytuaja
fina＿nSOWalub ekonomiczna，POZWalaja na wykazanie przez Wykonawce

spe圭nianiawarunk6wudzialuwpostepowaniu，Okt6rychmowawart・112

ust・2pkt3i4，OraZ，atakZebedziebadaI，CZynieza－Chodza－WObectego

podmiotu podstaw5rVTykluczenia，kt6re zostabT PrZeWidziane wzgledem

Wykonawcy・

ZamawlaJa．Cy WyHuczy z postepowaniawykonawcGw，WObec ktdychzachodza

podstawywykluczenia，Oktbrychmowawart・108ust・lustawyPzp・

Wykluczenie（PrzeS宣ankiobligatoryjne）

Zpostepowaniaoudzieleniezambwieniawykluc2；a－SieWykona－WCe：

1）bedacegoosobaHzyczna，ktdregoprawomocnieskazanozaprzestepstwo：
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a）udziaIuwzorg竺jzoWanejgrupieprzestepczもalbozwiazkumajacymna

celu popeInienle PrZeStePStWalub przestepstwa skarbowego，O ktdrym

mowawart．258Kodeksukamego，

b）handluludZmi，Oktdrymmowa－Wart・189aKodeksukamegO，

C）oktdrymmowawart・228－230a，art・250aKodeksukamegOlubwart・46

1ubart．48ustawyzdnia25czerwca2010r・OSPOrCle，

d）fina－nSOWaniaprzestepstⅥraOCharakterzeterrorysbTCZnym，Oktdrym＿mOWa

w art．165a Kodeksu kamego，lub przestepstwo udaremnianlalub

utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pleniedzy lub

ukrywaniaichpochodzenia，Oktdrymmowawart・299Kodeksukamego，

e）o charakterzeterroIyStyCZnym，O ktdrymmowaWart・115§20Kodeksu

kamego，lubmaJaCenaCelupopeInienietegoprzestepstwa，

f）powierzeniawykonywania pracy maわ1etniemu cudzoziemcowi，O ktdrym

mowa w art．9ust．2ustaWy Z dnia15czerwca2012r・O Skutka－Ch

powierzania wkonywania pracy cudzoziemcom przebywaJa＝Cym Wbrew

przepisomnaterytoriumRzeczypospolitejPoIskiej（Dz・U・POZ・769），

g）przeciwko obrotowi gospodarczemu，O kt6rych mowa w art・296－307

Kodeksu kamego，PrZeStePStWO OSZuStWa，O ktbym mowa w art・286

Kodeksu kamego，PrZeStePStWO PrZeCiwko wlaJygOdnoSci dokumentdw，

o kt6ryCh mowa w art．270－277d Kodeksu kamego，lub przestepstwo

Skarbowe，

h）oktenTmmOWaWart・9ust・li3lubart・10ustawyzdnia15czerwca

2012　r・O Skutka－Ch powierzania　Ⅵykonywania pra－Cy Cudzoziemcom

PrZebywajacymwbrewprzepisomnaterytoriumRzec却POSPOlit匂PoIskiej
－lubzaodpowiednicZDTnZabronlOnyOkreSlonywprzepISaChprawaobcego；

2）jeZeliurzed巾acego czlonka jego organu zarzadzajaceg01ub nadzorc㌘gO，

wspOlnika spdZkiw spd王ceJaWn匂lub partnerskiej albo komplementanusza

w spdke komandytow匂lub komandytowo－akcyineflub prokurenta

prawomocnieskazanozaprzestepstwo，OktdIymmOWaWpktl；

3）wobec kt6re苧O Wydano praworrIOCny、甲rOk sadulub ostateczna decy祐

administracyina O Zaleganlu ZulSZCZenlem POdatk6W，OPねtlub skねdek na・

ubezpleCZenie spo圭ecznelub zdrowotne，Chyba Ze Wykonawca odpowiednio

przedupbTWemteminu do skkdaniawnioskdwo dopuszczenie do udzialu
wpostepowaniualboprzedupbTWemteminuskIadaniaofertdokona王pIatnoSci

naleZnych podatkdw，OPZatlub skZadek na ubezpleCZenie spo圭ecznelub

zdrowotnewrazzodsetkamilubgrzywnamilub2，aWar士wiaZ冷CePOrOZumienie

wsprawiespねtytychnaleZnoSci；

4）Wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia

Publiczne；

5）je2elizamawiajacymoZestwierdzie，naPOdstawiewiarygodnychprzesIanek，Ze

vvkonawca zawarl zinnyml Wykonawcami porozumienie maace na celu

zakZecenie konkuren〔担，W SZCZeg61noSclJe2eli na－leZac do t匂　Samq gruPy

kapitaねwq w rozumieniu ustaWy Z dnia161utego2007　r・○　○Chronie

konkurencjiikonsumentdw，ZねZyliodrebneoferty，OfertyczeSciowelubwnioski

odo－PuSZCZeniedoudzialuwpostepowaniu，Chyba－Zewykaね，Zeprzygotowali

teofertylubwnioskiniezaleあieodsiebie；

6）jeZeli，WPrグPadkach，OktdrychmoyTaWart・85ust・1，doszkdozak短enia

konkurenqlWynikajacegozwczesnlqSZegOZaanga20Waniategowykonawcylub

podmiotu，kt6Iy naleZy z wykonawca＿　do tej samq grupy kapitaIowq

w rozumieniu ustawy z dnia－161uteg0　2007　r・0　0Chronie konkurenql

ikonsumentdw，Chyt吼えespowodowanetymzak士bceniekonkurencjimoZebye
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vTyeliminowanewinnyspos6bniZprzezwykluczeniewykonawcyzudziaIu

wpostepowaniuoudzieleniezam6wienia・

WykluczenieWykonawcynastepuJe：

a）wprzypadkach，Okt6IyChmowawart・108ust・lpktlht・乞←gipkt2，na

。hes　51at od dnia uprawomocnienia sle WyrOku potwierdzajacego

zaistnieniejednejzpodstawwykluczenia，ChybaZewtymWTOkuzosta王

OkreSlonylnnyOkreswykluczenia；

b）wpr坤Padkach，Okt6rychmowawart・108ust・lpktllit・hipkt2，gdy

osoba，Oktdrejmowawtychprzepisach，ZOStahskazana∴ZaPrZeStePStWO

wymlenione w art・108ust・l pktllit・h，na ohes3lat od dnia－

uprawomocnienia sie odpowiednio wyroku p。tWierdzajacego zaistnienie

jednejzpodstawwykluczenia，VVdaniaostatecznejdecyziilubzaistnienia

zdarzeniabedacegopodstawa＝Wykluczenia，Chyba・ZewwyrokulubdecyZil

zostatokreSlonylnnyOkreswykluczenia；

C）wprZSrPadku，Okt6nTmmOWaWart・108ust・lpkt4，naokres，najakizostaI

prawomocnieorzeczonyzakazubieganiasleOZambwieniapubliczne；

d）wprzypadkach，OktGrychmowa－Wart・108ust・1pkt5，naohes31atod

zaistnieniazdarzeniabedacegopodstawawykluczenia－・

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia山

w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego z art・108ust・1，

ZamawlaJaCyniebedzieZadalpodmiotowychSrodkdwdowodoWyCh・

1）OfertaskIadanajestpodrJrgOremniewaimoSciwfomieelektroniczndlub

w postaci elektronicznq opatrzonq podpisem zaufa－nymlub podpisem

OSObistym・

2）WykonawcadoねczadooftltyOSwiadczenia，Okt61ymmOWa－Wart・125ust・

l ustawyPzp：

a）OniepodleganiuWkluczeniuzpostepowania・（ZaIaczniknr3doSWZ）

b）ospehianiuwarunkdwudzia土uwpostepowaniu（zaIaczniknr4doSWZ）

－WZakresiewskazanymwrozdzialeIIpodrozdziaIach7i8SWZ・

OSwiadczenia to stanowia dow6d potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia

orazspe土nianiewarunkdwudziaIuwpostepowaniu，nadzie丘skladania－Ofert，

tymczasowozastepuja＝CyWymaganePOdmiotoweSrodkidowodowe，WSkazane

wrozdzialeIIpodrozdziale7pkt9・2SWZ・

3）OSwiadczeniesktadanejestpodrygore竺niewa如oSciwfomieelektronicznei

lub w postacielektronlCZng OPatrZOng POdpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym．

4）OSwiadczenieskIadajaodrebnie：

・Wykonawca／kazdy spoSr6d Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie

oudzieleniezam6wienia＿．WtakimprzypadkuoSwiadczeniepotwierdzabrak

podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spehianie warunkdw udziaIu
w postepowaniu w zakresie，W jakim kaZdy z Wykonawcdw wykazuJe

spehlianiewarunkdwudziaIuwpostepowaniu；

・podmiot trzecl，na ktdrego potenqial powo坤e sie Wykonawca celem

potWierdzenia－SPehienia warunkdw udzia士u w postepowaniu・W takim

przypadku o wiadczenie potwierdza brak podstawwykluczenia－POdmiotu
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Oraz spehianie wamnkdw udzialu w postepowaniu w zakresie，Wjakim

POdmiotudostepniaswqiezasobyWykonaW甲Oe哀痛dotycz功qanTaWi‘yqCy

weTtLfikzbepodstawyLUyfcltLCZeniawodniesleniudopodmiotlLtrZeCtegO）；

・Podwykonawcy，na ktdrych zasobach Wykonawca nie polega przy

WykaZyWaniu spe土nienia warunkdw udziaIu w postepowaniu・W takim

przypadku oSwiadczenie potwierdza brak podstaw∴Wykluczenia・

podwykonawcy qaTnaWiqiqcy weTtLf耽zBe podstawy wyfcluc2；eTria

uodnies詑e元ノdopodLU王／た0れαLUCg）・

5）Samooczyszczenie－WOkolicznoSciachokreSlonychwart・108ust・lpktl，

2，5i6ustaWy Pzp，Wykonawca nie podlega－WykluczeniuJeZeliudowodni

ZamawlaJaCemu，ZespehilねcznlenaStePuJaCePrZeS圭anki：

a）naprawi王lub zobowiazat sie do．nap†aWienia szkody、yrZadzon匂

przestepstwem∴WykroczeniemlubswolmnlepraWidZowympostepowaniem，

wtympoprzez∴ZadoSCuczynieniepienieZne；

b）wyczerpl亭COⅥ扇aSniII壬ktyiokolicznoScizwiazane z przestepstwem，

vvkroczenlem lub swoim nlePraWidbwym postepowaniem oraz

SPOⅥrOdowanymiprzez．nieszkodami，a－ktywniewspd王prac巾a・COdpowiednio

zwkSciwymiorganaml，WtymOrganamiScigania－lubZamawiajacym；

C）PodjalkonkretneSrodkitechniczne，Organizacyjneikadrowe，Odpowiednie

dla－　ZaPObiegania－　dalszym przestepstwom，　Wykroczeniom lub

nlePraWid壬owemupostepowaniu，WSZCZeg61noSci：

●　ZerWaIwszelkiepowiazaniazosobamilubpodmiotamiodpowiedziaユnymi

zanlePraWidbwepostepowanieWykonawcy，

・ZreOrganizowalpersonel，

・WdroZy壬systemsprawozdawczoSciikontroli，

●utWOrZy土　struktury audytu wewnetrznego do monitorowania－

przestrzeganiaprzepISOW，WeWnetrZnyChregulaqilubstandarddw，

・WPrOWadziZ wewnetrzne regulaqie dotyczace odpowiedzialnoSci

iodszkodowahzanlePrZeStrZeganieprzepIS6W，WeWnetrZnyChregulaql

d）ZamawiajaCy OCenia，CZy POdjete przez Wykonawce czynnoSci sa

wstarczaJaCe do wykazanlaJegO rZetelnoScl，uWZgledniajac wage

i szczegdlne okolicznoSci czynu Wykonawcy，aJeZeli uzna，2e nie sa

wstarczaJaCe∴WykluczaWykona－WCe・

6）哩onawcasklada：

a）Formularzofertyzgodniez∴Za迩cznikiemnr2doSWZ

・Ofertamusibyekompletna，B・Ob匂mowaewszystkiepozydefbrmularza・

・Wykonawca zobowia－Zany jest wpelnie formularz oferty stanowiacy

za王acznik nr2do SWZ zawieraJaCy W SZCZegdlnoSci‥WartOSC ofertowa

brutto，nettOistawkepodatku，CenejednostkowazalmetrkwadratoWy，

oswiadczenie o okresie zwia＿Zania oferteL OraZ akceptaqii wszystkich

postanowiehSWZiwzoruumowybez∴ZaStrZeZe五・

・唖maganafoma‥Fomularzmusiby zzZo20nyWformieelektronicznもlub

w postacielektronicznq。PatrZOnej podpisem zaufanymlub podpisem

osobistymosobyupowaZnionejdoreprezentowania・Wykonawcdwzgodnie

zforma．reprezentaqiiokreSlonawdokumencierejestrowymwぬきcIWymdla

fomyorganizacyJnejlubinnymdokumencie・
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b）PehomOcnictwo

・Gdyumocowanie osoby skIadajaceJOferte niewynikazdokumentdw

reJeStrOWyCh，Wykonawca，ktdysklada－　Oferte za・POSrednictwem

peznomocnika，POWiniendo圭a－CZjCdoofertydokumentpelnomocnictwa

obeimt彊Cy SWym Zakresem umocowanie do z王02enia ofertylub do

z圭02eniaofertyipodpisaniaumowy・

●　W przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegaJaCyCh sie o udzielenie

zamdwieniaWykonawcyzobowia＝Zanisadoustanowieniapehomocnika・

Dokumentpe圭nomocnictwa）ZtreSciktdregobedzieWynikaねumocowanie

do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zambwienia tych

WykonawcbwnaleZyzaねczyedooferty・

pe曇nomocnictwo powinno bye zaねczone do ofertyipowinno zawierae

wszczegdlnoSciwskazanie：

－　POStePOWaniaozambwieniepubliczne，ktdregodobTCZy，

－　WSZyStkich Wykonawc6w ubiegaJaCyCh sie wspdlnie o udzielenie

zamGwienia－WymienionychznazWyZOkreSleniemadresusiedziby，

－　uStanOWionegopehomocnikaorazzakresuJegOumOCOWania・

・Sp61kacywilnaza互czapelnomocnictwolubdokument，Zkteregowynika

pe土nomocnictwo－umOWeSPdIkicyWilnejlubuchwale・

・Konsorcium do屯cza pehomocnictwo　（do reprezentowania

w postepowaniuWykonawcbwwspdlnieul⊃iega担CyCh sie o udzielenle

zamdwieniaalbodoreprezentowaniaWPOStePOWaniuizawarciaumowy

wspraYiezamdwieFiapublicznego）lubumoweregul丁重cawspdIprace

konsorqum，Zkt6re］Wynlkaustanowionepetnomocnictw〇・

・Wymaganafbrn坦Pelnomocnictwopowinnoposiadatakasamaformejak

oferta，C．powinno20StaeZZo20neWformieelektroniczn匂lubwpostaci

elektronicznej opatrzon匂Podpisemzaufanymlubpodpisemosobisbrm・

Dopuszcza sle rbwnieZ przedtoZenie elektronicmei kopii dokumentu

poswiadczonqzazgodnoSezoryginaねmprzeznotariusza，匂・POdpisanq

kwa血kowanym podpisem elektronicznym osoby posiadajacq

uprawnienianotariusza・

C）OSwiadczenie Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie o udzielenie

zamewieniaOeZe高doもCZ功

●　WykonawcywspdlnieubiegaJa－CySie oudzielenie zambwienia，SPOSr6d

ktdrych tylko jeden spehia warunek dotyczacy uprawnlen，Sa

zobowia＝Zanido土aczye d00fertyoSwiadczenie，Zkt6rego wynika，kt6re

usHglWykonaJaPOSZCZegdlniWykonawcy・

●　Wykonawcy wspdlnie ubiegaJaCy Sie o udzielenie zamdwienia moga；

PolegaCnazdolnoSciachtychzWykonawcdw，kt6rzyWykonajausmgi，do

realizacjiktdrychtezdolnoScisawymagane・WtakiejsytuacjiWykonawcy

sazobowiazanidoねcz55doofertyoSwiadczenie，Zkt6regowynika，ktbre

ushiglWykonaJaPOSZCZegdlniWykonawcy・

・Wymagana fbrma：Wykonawcy skねdaja oSwiadczenia w fomie

elektronicznglub w postaci elektroniczng opatrzong podpisem

zaufa－nymlub p。dpisem osobistym osoby upowa牛iond do

reprezentowaniawykonawc6wzgodnie zfoma＝rePreZentaqiokreSlona

w dokumencie rdestrowym wねScIWym dla formy organizacyJn匂Iub

innymdokumencie・

d）zobowiazaniepodmiotutrzecieg0
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・WprzypadkupowobTWania－Siena－Za－SObypodmiotutrzeciegoWykonawca，

w zakresie polegania na zdolnoSciach technicznych podmiotdw

udostepnlaJaCyCh zasoby，PrZedstawia wra2－2　0台wiadczeniem

Wykonawcy，O ktdrym wyzq mowa，takZe oSwiadczenie podmiotu

udostepnlaJacegO ZaSOby，POtWierdzajaCe brak podstaw wkluczenia

tego podmiotu oraz odpowiednio spe土nianie wanlnkdw udziam

w postepowaniu w zakresie∴Wjakim Wykonawca－POWO土面e sie najegO

ZaSOby（zaねczniknr3i4doSWZ）・

●　zObowiazaniepodmiotuudostepnlaJaCegOZaSObylubinnypodmiotowy

Srodek dowodowy potwierdza，Ze stosunek taczacy Wykonawce

zpodmiotamiudostepni＊acymizasobygwarant可erzeczywistydostepdo

tychzasobdworazokreSlawszczegdlnoSci：

－　Zakres dostepnych Wykonawcyzasob6w podmiotuudostepnlaJaCegO

ZaSOby；

－　SPOS6biokresudostepnieniaWykonawcylWkorzystaniaprzeznlegO

zasobbw podmiotu udostepnlaJaCegO te ZaSOby przy Wykonywaniu

ZamOWlenla；

－　CZylWjakimEIakresiepodmiotudostepnlaJaCyZaSOby，naZdolnoSciach

kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzia士u

wpostepowaniudotyczacychwyksztaIcenia，kwal坑kacjizawodoWyCh

lub doSwiadczenia，Zrealizuje us士ugi，ktdrych wskazane zdolnoSci

dobTCZa．

●　Wymaga－nafbrma：ZobowiazaniemusibyezZo20neWformieelektronicznq

lub w postaci elektronicznq opa－trZOnq POdpisem zauranym，lub

podpisem osobisbTm OSOby upowaZnionej do reprezentowania
wykonawcdw zgodnie z forma reprezentaqi okreSlona w dokumencie

rqestroヽymWIaScIWymdlafomyorganizacⅥnejlubinnymdokumencie・

e）zastrzeZenietajemnicyprzedsiebiorstwa

・WSytuaCji，gdyofertalubinnedokumentyskIadanewtokupostepowania

beda zawiTabl tajemnice∴P誓edsiebiorstwa：WykonaⅥTCa　ⅥTraz

z przekazanlem takichinformaql，ZaStrZega，Ze nie moga by6　0ne

udostepnianeorazWykazue，ZeZaStrZe20neinfomaqestanowiatajemnice

przedsiebiorstwawrozumieniuprzepISOWuStaWyZ16kwiet・nia1993r・

ozwalczaniunieuczciw匂konkurenql・

・Wprzypadkubrakuwskazaniawsposdbjednoznaczny，ktdreinformaqe

podlegaJa二　〇Chronie jako tajemnica przedsiebiorstwalub braku

uzasa＿dnienia zastrze乞enia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych

i wskazanie spehiania podstaW nOrmatyWnyCh uprawniaja：CyCh do

dokonania zastrzeZenia，ZamawlaJaCy mOZe nie uznae prawid壬owoSci

dokonanego zastrzeZenia tajemnlCy PrZedsiebiorstwa－　bez obowiazku

ZadaniadodatkoIW‾ChwyJaSniehodWykonawcy・

●　W takim przypadku ZamawlaJaCy ZWOlniony bedzie od wszelkid

odpowiedzialnoScizajakiekoIwiekewentualneszkodypoWStakwzwiazku

z rLHaWnieniem租StrZeZonychinformaql OSObom trzecim・ZastrzeZenie

informaql，danych，dokumentbwlub oSwiadczeh niestanowlaCyCh

tajemnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przepISOW O nieuczciwq

konkurenqllub niewykazanle，iL zastrzeあneinformaqe stanowia

tajemniceprzedsiebiorstwapoWOd可eichodtajnienie・Wykonawca－niem02e

zastrzecinfomacJl，Oktdrychmowawart・222ust・5usta－WyPzp・
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●Uwaga‥Samfaktzねえeniadokument6wdokopertyiobarczenieichklauzula

油emnicaprzedsiebiorstwa”niewyczerpIHeZnamionwkaza－nia－dziala－丘，

jakieWykonawcapodjaIcelemzachowaniaichpoufnoSci・Wprzypadku

bra－ku pISma uZaSadniaJaCegO ZaStrZeZenle，ZamawlaJaCy bedzie

upowaZnionydoodtajnieniabTChdokumentdw・

●坦yma妃naforn些DokumentmusibyezZoZonywfomieelektroniczndlub

w postacielektroniczneJ OPatrZOnej POdpisem zaufanymlub podpisem

osobistymosobyupowaimionejdoreprezentowaniawykona－WCewzgodnie

zformareprezenta＿diokreSlona：Wdokumencier句estrowymwIaScIWymdla

formyorganizacy〕n匂Iubinnymdokumencie・

OInformacjedotyczaceWykonawcy（zaIaczniknrldoSWz）

●WtJmdokumencieWykonawcaskIada－OSwiadczeniewzakresiespehienia

wymogdw RODOipodwykona－WCdw orazinfomaCje，CZy Wybdr oferbT

WykonawcybedzieprowadzildopowstaniauzamawlaJa＝CegOObowiazku

POdatkowego・

WykazpodmiotowychSrodk6wdowodowych

l）Wykonawca，ktdrego oferta－ZOStanie najwyZeioceniona，WCeluwykazania

brakupodstaw（PrzeSZanek）wy岨uczeniazpostepowaniaorazspehiania

warunkawudzia血wpostepowaniu，naPOdstawiea－rt・274ust・lustaWyPzp

zostaniewezwanydoz巌eniawWyZnaCZOnymteminle，niekrdtszymni25dni，

nastep可a＝CyChpodmi。tOWyChSrodkdwdowodowych（aktualnychnadziehich

ZbZenia）：

a）wykazus霊ugwykonanych，aWPrZyPadkuSwiadczehpowtarzajacychsie

lubciaglychrdwnieZwykonywanychwokresieostatnich3lat，ajeLeliokres

prowadzeniadziaIalnoScijestkrdtszJ上WtymOkresie，WraZ∴ZPOdaniemich

wartoscl，PrZedmiotu，datwykonanialPOdmiotdw，narZeCZktdrychushigl

zostabT Wykonanelub sa wyk。nyWane，OraZ ZaIaczeniem dowod6w

okreSlajacych，CZy te uShlgi zostabT Wykonanelub sa∴Wykonywane

nale2ycle，PrZyCZymdowodaml，。kt6ry‾Chmowa，SareferenejebadZinne

dokumenty SPorZadzone∴PrZeZ∴POdmiot）na rZeCZ kt6rego ushlgi

zostaly wykonane，a W PrZyPadku Swiadczefi powtarzaJaCyCh sielub

ciag土ychsawykonywane，ajeZeliWykonawcazprzycZynniezaleあychod

niego nie jest w stanie uzyskaelbTCh dokumentbw　一　〇gwiadczenie

Wykonawcy；WPrZyPadkuSwiadczefLPOWtarZaj cychsielubcia＝gbTChnadaユ

wykonywanychreferendebadZinnedokumentypotwierdzajaceichnale2yte

wykonywa－niepowinnybyewystawionewokresieostatnich3miesiecy・

Wymaganafoma：WykonawcyskZadajadokumentywfomieelektronicznも

lubwpostacielektronicznq opatrzonqpodpisemzaufanymlubpodpisem

osobisbTmOSObyupowai2nioneidoreprezentowaniawykonawcbwzgodnie

zformareprezentaqiiokreSlonawdokumencierqestrowymwlaSciwymdla

fomyorganizacyJnejlubinnymdokumencie・
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2）Wykonawca nie jest zobowiazany do zbZenia podmiotowych Srodk6w

dowodowych，ktdreZamawlaJaCyPOSiada，jeZeliWykona－WCaWSkaZeteSrodki

orazpotWierdziichprawidkwoSeiaktualnoSe・

3）Wyko竺WCa SkIada podmiotowe Srodkidowodowe aktualne na dziehich

z圭02enla．

ZamawlaJaCyniewymaga・WnleSlenlaWadlum

題迦馨琴：二二蓬釜二
1）OfertavmlZZZaIacznikami竺uSizostaesporzadzonawje2ykupoIskim，ZIoZona

w postaci elektronicznq oraz podpisana kwaliHkowanym podpisem

elektronicznym，POdpisem osobistymlub podpisem zaufa－nym POd rygorem

niewaZnoSci．ZわZenie oferty wymaga od Wykonawcy zarefestrowania sie

izalogowania－naminiPortalu・

2）WykonaⅥ竺r竺PraWOZk郊珂kojednaoferte・OferBTWykonawcy，ktdIy

przedloZywleCe〕niZjednaoferte，ZOStanaOdrzucone・

3）WykonawcaskIadaofertewraz2∵WymaganymioSwiadczeniamiidokumentami，

wskazanymlWrOZd2ialeIIpodrozdziale7SWZ・

4）DoupZywuterminuskIadania－OfertWykonawcamoZewycof証oferte・Sposdb

postepowania w przypa－dku wycofania oferty w systemie zosta土　Opisany

wInstrukcjikorzystaniaz systemuminiPortalstanowlaCq Zaねczniknr6do

撥、／∴㊧扇三高誌讃醸轟議題霞㌻二三蓬窒‾‾薫努∴‾‾；‾予察葵、紫雲を慈霊室

1）Wykonawca okreSla cene realizadi zamdwienia poprzez wskazanie

wformularzuofertyWgWZOruStanOWiacegoza圭aCZniknr2doSWZ・

2）La＝CZna Cena。ferbT brutto nluS三uwzgledniae wszystkie koszty zYia孝平e

zrealizagaprzedmiotuzamdwlenlaZgOdniezopISemPrZedmiotuzamowlenla

stanowiacymza互czniknrlorazwzoI’emumOWyOkreSlonymwzaねcznikunr

3）CenaokreSlonawoferciejestcena平Za杜owa・Oferowanacena：望Sizawierae

wszystkiekosztyzwiazanezrealizaqazamdwienia言akr6wpleZlnnekoszty

wnichnieLjete，abezktdrychniemoZnaWykonaezam6wienla，atakZeqySki・

4）Zamawiajacypieprzewidujemo抗WoScizmianycenybruttocenyoferty，Za

wyiatkiemzmlanumOWyWSkazanychwewzorzeumowy・

5）CenaofertyicenyjednostkowemlナSZaObejmowaews坤Stkiekosztyzwiazane

zrealizaqiaprzedmiotuzamdwienla，WSZyStkieinnekoszもrOraZeWentualne

upustyirabatyatakZewszystkiepotenQjalnenTZykaekonomiczne，jakiemo撃

WyStaPIC PrZy realizaql PrZedmiotu umowy，VVnikajace zokolicznoScl，

ktdIyChniemoZnabyIoprzewidzieeWChwilizawieraniaumoWy・Wykonawca

jest zobowiazany skalkulowae cene na podstawie wszelkich wymogow

zwiaza－nyChzrealizaqa＝Zam6wienia，WSZCZeg61noSci‥

a－）koszbT PraCy－PrZyjeta do ustalenia ceny Tie moえe bye niZsza od

minimalnegoWynagrOdzeniazaprace albo mlnlmalng stawkigodzinowq

ustalonych na podsta－Wie ustawy z dnialO paZdziemika　2002　r・

o minima＿lnymWynagrOdzeniuzaprace（Dz・Uz2018，POZ・2177zpOZn・

zm．）；koszty eksploata（車wykorzysbTWanegO SPrZetui urzadzeh do prac
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porzadkowych，koszty uZytych materia16W，tranSPOrtu，koszty

ubezpieczenia，amOrtyZaqiiitp・；

b）podatek。dtowar6W．i．usrugobowi年中acynadziehsktadaniaofertoraz

podatek akcyzowy，JeZelina podstawle Odrebnych przepISGw sprzedaZ

toWaru（usHgi）podlega－Obcia2eniupodatkiemodtowardwiushg；

C）inneoplatyOe2eliWykonawcatakieprzewid巾e）・

6）Wykonawcai ZObowi評aTy jest zastosowae stawke VAT zgodnie

z obowiazIUaCymiprzepISamiustawy zll marca2004r・O POdatku od

towardwius士ug．

7）Wykonawcawskazujewfbrmularzuoferty：

a）cenejednostkowabruttolrobocz等Odzinywkonaniausmgi（wtymkoszty

pracy，d（扉iZdu，ubezpieczenia，Zu2yCianarzedzi，narZuty，POdatkiitp・）

b）wartoSebruttoroboczogodzin，

C）wartoSecze叫ZamiennychimateriaIdweksploatacyfnych・

8）CenaofertypowlnnabyeⅥ平a20naWZktychpoIskich（PLN）・

9）Cenymuszabye：POdanel叶iczonewzaokragleniudodw6chmieiscp？

Pr誓inku（zasadazaokraglanla÷POniZqf5naユe勾γkohcdwkepominae・POWZq
lrOWne5naleZyZa＿Okra＿gliewgore）・

10）JeZelioferta bedzie zawieraねcenyjedn。Stkowe WTa＊nejako wielkoSci

matematyczneznajdujacesienatrzecimikoldnymmlgSCuPOPrZeCinku，

zostanieodrzuconanapodstawieart・226ust・lpkt4i5ustawyPzp・

11）Zgodnie zart．225ustawy PzpjeZelizostakLZIoiわna oferta，kt6r匂wyb6r

prowadziIbydopowstaniauZamaWhaJaCegOObowiazkupodatkowegozgodnie
z ustawa∴Zll marca2004r・O POdatku od towar6wiusIug，dla ce16W

zastosowania kryterium cenylub kosztu ZamawlaJaCy dolicza do

przedstawionqwtej oferciecenykwotepodatkuodtowar6wiustug，ktOra

mialbyobowiazekrozliczye・Wtakiejsytua一重Wykonawcamaobowiazek‥

a）poinforrrlOWania－Za誓Wiajacego，ZevTybdrjegooferBTbedzieprowadziZdo

powstanlauZama→WlaJaCegOObowiazkupodatkowego；

b）wskazania nazwy（rodzaju）towarulub ushlgi，ktbrych dostawalub

Swiadczeniebeda．prowadzibTdopowstaniaobowia，Zkupodatkowego；

C）wskaz享awartoScitowarulubushigiotlietegoobowiazkiempodatkowym

zamawlajaCegO，bezkwotypodatku；

d）wskazaniastawkipodatkuodtowargwius九g，kt6razgodniezwiedza

Wykonawcy，bedziemiakzastosowanle・

12）InfbrmacjewpoW平SZymZakresieWykonawcaskladawza迩cznikunr2do

SWZ．BrakzbZenlaWW．infomaqiibedziepostrzeganyjakobrakpowstania

obowiazkupodatkowegouZamawlajaCegO・

13）Wykonawcaponosiwszelkie kosztyzwiazane zpr2ygOtOWaniemizb乞eniem

OferbT・

III．重nfb積り教場cOi熟字e

襲襲議姦珪遥遠姦箋護憲萎董強姦麗垂g強国躍曙闇圃

l）Wpostepowaniuoudzieleniezam6W享nia－komunikaqia－miedzyZamawiaja：Cym

aWkonawcamiodbywasieprzyuZyClu：

・miniPortalu，dostepnegopodadresem：https：／／miniportal・uZP・gOV・Pl／

・ePUAPu，dostepnegopodadresem‥出盛S：／／epua－p点OV・Pl／wps／portaloraz
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・POCZもTelektronicznも・

2）OsobywskazanedoporozumiewaniasiezWykonawcami

・Wzakresiedotyczacymprzedmiotuzam6wienia；

AnnaJaszczuk，JustynaOlendrzyhska

●　WZakresie dotyczacym zagadnieh proceduralnychi komunikacji

elektroniczneJ

KatarzynaBiakk，tel・895241463，LuizaCytarska－tel・895241480・

3）Wykonawca zamierzajacy wziae udzial w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego，muSi posiadae konto na ePUAP・Wykonawca

posiadajacykontonaePUAPmadostepdonastepl堪CyChformularaT：

●”FomularzdozbZenia，Zmiany，WyCOfaniaofertylubwnioskuDoraz

・”Formularzdokomunikacji”・

4）Wymagania techniczneiorganizacyjne wysy王aniaiodbierania dokumentew

elektronicznych，elektronicznych kopii dokument6Wi oSwiadczeh oraz

infomaqlPrZekazywanych prZyich u勾rClu OPISane ZOStaly w Regulaminie

korzystaniazsystemuminiPortalora－ZWarunkachkorzystaniazelektronicznq

platfomyusmgadministraqjipublicznも（ePUAP主

5）Maksymalnyrozmiarplik6wprzesytnych zapoSrednictwem dedykowanych

formularzy‥　ガOmularz zbLenia，Zmiany，VVCOfania－Ofertylub wniosku”

i，Fomularzadokomunikadi”wynosi150MB・

6）Za date przekazania oferty，Wnioskdw，ZaWiadomieh，dokumentdw

elektronicznych，OSwiadczehlub elektronicznych kopii dokumentewlub

oswiadczeh OraZinnychinfomaql PrZl刀mue Sie dateich przekazania na

7）Zamav桓acy przekaz可elink do postepovtrania．orazID postepoy竺ia

wzaIacznikunr8do SWZ・DanepostepowanlemOZnaWySZukaCrdwnleZna

LiScie wszystkich postepowah w miniPortalu klikaja＝C WCZeSnlq OPqe，，Dla－

WykonawcOwのlubzestronyg量るwneJZZakIadkiPostepowania・

1．2・Spos6bkomunikowaniasiezamawiajacegoZWykonawcamilniedotyczy

l）W postepowaniu o udzielenie zamdwienia，komunikacja pomiedzy

ZamawlaJaCym a Wykonawcaml W SZCZegdlnosci sktadanie oSwiadczeh，

wnioskdw（innychniZwskazapychwrozdzialeIIIpodrozdziale2），ZaWiadomiefL

orazprzekazywanieillformaqiodbywa sie elektronicznie zapoSrednictwem

dedykowanegoformula－rZa：，，FomularzadokomunikaqiindostepnegonaePUAP

orazudostepnionegoprzezminiPortal・WewszelkiekorespondenqlZWlaZanq

z ninlqSZym POStePOWaniem ZamawlaJaCyi Wykonawcy posmguJa Sle
numeremogIoszeniaBZPlubIDpostepowania・

2）ZamawiajacyITOZe．r6wnieZkomunikowae sie∴ZWykonawcamizapomoca

pocztyelektronlCZnq，email：ETiwolsztyn＠olsztyn・Wiw・goV・p1

3）DokumenbTelektroniczne，SkZadanesaprzezWykoTaYTCeZaPOSrednictw竺

”Formularzadokomunikacji”jakoza－1aczniki・ZamawlaJaCydopuszczarbwnleZ

moZliwoSC skねdania＿　dokumentdw elektronicznych za pomoca∴POCZQT

elektronicznq，naWSkaza－nyW Pkt2na adres email・Sposdb sporzadzania

dokumentdw elektronicznych musibye zgodnyzwymaganiamiokreSlonymi

wrozporzadzaniuPre2：eSaRadyMinistrdwzdnia30grudnia2020r・WSPraWie

sposobusporzadzanialPrZekazywaniainfomaqlOraZWymagahtechnicznych

dla dokumentdw elektronicznych oraz SrodkGw komunikaqil elektronicznq
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wpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubkonkursie（Dz・U・

Z2020poz．2452）orazrozporza＝dzeniuMinistraRozwqju，PracyiTechnologii

zdnia23grudnia－2020r・WSPraWiepodmiotowychSrodkdwdowodowychoraz

innych dokumentdwlub oSwiadcze五言akich moZeねdae ZamawlaJaCy Od

Wykonawce（Dz・U・Z2020poz・2415）・

4）WykonaWCaPOWinienswQjadrespocztyelektroniczneiwskazaewofercie・

otwarcia

1）OfertenaleZy2：Io希とwteminie室生dnia20・04・2021r・dogOdz・9・00・

2）WykonawcaskIadaofertezapoSrednictwem”FormularzadozkZenia，Zmiany，

wcofaniaofertylubwniosku”dostepnegonaePUAPiudostepnionegordwnieZ

naminiPortalu．FunkcjonalnoSedozaszy五〇waniaofertyprzezWykonawcejest

dostepnadlawykonawcdwnaminiPortalu；WSZCZeg6kchdanegopostepowania・

WfbmularzuofertyWykonawcazobowiazanyjestpodaeadresskrzJrnkiePUAP，

naktdrymprowadzonabedziekorespondenqazwiazanazpostepowaniem・

3）0fer・tenale勾rSPOrZa．dziewjezykupoIskim・

4）Ofertesk圭adaniasie，POdrygoremn三ewaZnoSciwformieelektronicznejlub

w postaci elektroniczng opatrzone〕POdpisem za－ufanymlub podpisem

OSObisbTm．

5）Sposdbz疑eniaoferty，WtymZaSZyfrowaniaofertyopisanyzostaIw”Instrukcii

u却tkownika”，dostepneina－StrOnie：https：／／mir唾Ortal・uZp・gOV・pl／

6）Je2elinaoferteskねdasiekilkadokumentdw，Wykonawcapowinienstwor坤6

folder，do ktdrego przeniesie wszystkie dokumentJT Oferty，POdpisane

kwa肛kowanympodpisemelektronicznym，POdpisemzaufanymlubpodpisem

osobistym．Nastepnieztegof。lderuWykona－WCaZrObif01der・Zip（beznadawania

muhase江bezszyfrowania）・Wkolqinymkroku竺POSrednictwemAplika垂do

szyfでowaniaWykonawcazaszy巾efolderzawierajaCydokumentysktadaja－CeSie

naoferte．

7）JeZeli dokumenty elektronicznet przekazywane．pr勾r u勾TCiu SrodkOw

komunikacji elektroniczneJ，ZaWlera彊informaqe stanowlaCe tajemnlCe

przedsiebiorstwawrozumieniuprzepISdwustawywdnia16kwietnia1993r・

OzwalczaniunieLiCZCiwejkonkurendi（Dz・U∴Z2020r・POZ・1913），Wykonawca，

wceluutrzymanlaWPOuhoScitychinfomaqii，PrZekaz可ejewwydzielonym

iodpowiedniooznaczonympliku，WraZ∴Zjednoczesnymzaznaczeniempolecenia

”ZaIacznikstanowia＝Cytajemniceprzedsiebiorstvtra”，anaStepniewrazzplikami

StanOWiacymijawnaczeSenaleZytenplikzaszyfrowaF・

8）DoofertynaleZydo圭aczJTeOSwiadcz竺ieoniepodleganluWykluczeniu，SPe圭nianIu

warunkdw udziaH w postepowanlu（za士aczniki nr4i5do SWZ）w fomle

elektronicznejlubwpostacielektroniczngopatrzonもPodpisemzaufanymlub

podpisem osobistym，a naStePnie zas2y五〇wae wraz z plikamistanowia－Cymi

Ofe正3．

9）Dopr2ygOtOWania－OferbTZalecasieⅥykorzystanieFomularzaOferty，kt6rego

wzbrstanowizalaczniknr2doSWZ．Wprzypadku，gdyWykonawcaniekorzysta－

ZPrZygOtOWanegOPrZeZZamawiajacegowzonLWtreSciofertynaleZyzamieScie

wszystkieinfbrmaqewymaganewFomularzuOferty・

10）OfertamoZebyezk逐onatylkodoupb7Vuteminuskla－daniaofert・

ユユ）WTkonawcamoZeprzedupbwemterTinudoskIadaniaofertwycofa50ferteza

posrednictwem”FoImularzadozIoZenla，Zmiany，WyCOfaniaofertylubwniosku”

dostepnego na ePUAPi udostepnionego r6wnieZ na miniPortalu・Sposdb
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wycofania oferty zosta圭　opisany w”Instrukもi u2ytkownika’ブ　dostepnej na

12）Wykonaw竺POuPbwieteminudoskladaniaofertniemoZeskuteczniedokonae

zmia＿nyanlWyCOfa＿Czlo20nejoferty・

13）Otwa＿rCie ofert nastapiw dniu20・04・2021r・o godz・9：30poprzez u勾rCie

mechanizmu do odszyirowania ofert dostepnego po zaJogowaniu w zakIadce

Deszyfrowan三e na miniPortalui nastapi poprzez wskaza－nie pliku do

Ods257五owanla・

14）Zamawiajacy，najp6iniej przed otwarciem ofeH，udostepni na stronie

intemetowq prowadzonego postepowanlainfomaqe olⅣTOCie，jaka，Zamierza

przeznaczycnas丘nansowaniezam6wienia－・

15）Wpr2yPadkuwystapieniaawariisystemuteleinformatycznego，ktbrasPOWOdl扉

brak moZliwoSci otwarcia Ofert w terminie okreSlonym przez ZamawlaJaCegO，

otwarcieofertnastaplniezwねC21niepousunieciuawarii・

16）Zamawiajacy poinformlje o zmianie teminu otwarcia ofert na stronie

intemetowqprowadzonegopostepowania■・

17）Zamawi＊acy，niezwtocznie．pootwarciuofert，udostepnianastronieintemetowej

prowadzonegopostepowanlainformaqeo：

a）nazwach aユboimionachi nazwiskach oraz siedzibachlub miejscach

prowadzonej dziaねlnoSci gospoda－rCZ匂　badZ mlqSCaCh zamieszkania

wykonawcdw，ktdrychoferbTZOStabTOtWarte；

b）cenachlubkosztachzawartychwofertach・

1）Wkonaw竺POZOStajezwiazanyoferta＝dodnia19・05・2021r・

2）BiegtermlnuZWiazaniaofertarozpoczynasiewrazzupbwemterminuskねdania

ofert．

3）Wprzypadku，gdywybdrnajkorzystniejsz匂ofertynienastapiprzedupZJWem

tem中uz平azarIiaofertaokreSlonegowSWZ，ZamawiajacyPrZedupbTWem

termlnuZWlaZanlaOfertazwracasiejednokrotniedoWykonawcowoⅥyraZenie

zgodynaprzed圭uZenietegoteminuowskaiyWanyPrZeZnlegOOkres，niedmZs2y

4）Przed舷enie teIminu zwiaz…ヰa－Oferta，O ktdrym雪10WaWuSt・3　wymaga

zIoZenia przez Wykonawce pISemnegO OSwia－dczenla O Wyraiieniu zgody na

pr2，edm2enieterminuzwiazaniaofertaE・

藍霊援護茎
razzpOdam誇m SPOSobui

punkt6W．La＿CZnaPunktadabedziewyliczonawed壬ugwzoru‥K＝Kl＋K2＋K3
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NAzWAKRYTERIUMKl一〇enabmttooferty，Waga－60％（1％＝lpkt）・

naJniLszacenawSI－ddwszystkichwaZnych

ofertniepodlegaJaCyChodrzuceniu

liczbapunktdw＝ Ⅹ100Ⅹ60％

cenaofertybadan匂

Kryterium（Kl）cenabruttoofertyrozpatrywanebedzienapodsta－Wiecenybrutto

podanqprzezWykonawcewfbrmularzuofertowym・Cenywoferciepodajesie

wyZaczniewzねtychpoIskich・

OfertaznaJniZszacena＝brutto otrzymanaJWekszailoSepunkt6W，POZOStaIe

ofertyproporqionalniewyliczonewgpowyZszegowzorLL

NAzWA KRYTERIUM K2　－　cZaS reakcji serwisu na zgIoszenie awarll，

waga－25％（1％＝lpkt）・

WymaganyprzezZama－WlaJaCegOmaksymalnyczasreakQiiWykonawcywynosi

72godziny・

Ocena bedzie dokonywana w oparciu oinformaqe podane w fomularzu

ofertoWmStanOWiacymzaIaczniknr2doSWZ，WktdymWykonawcawykaiIe

proponowany przez siebie czas reakcfi，liczony od przesねnia－　PrZeZ

Zamayiajacego丹OtOkoIu zg壬oszenia napralV／konseⅣaCji”・JeZelitemin

ushgl WyPada w dniu w01nym od pracylub poza godzinami pracy ZHW

w oIsztynie，uS圭uga na－Stapiw pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym

terminie．

Czasreakcjinale勾rpodaewpeInychgodzinach・JeZeliWykonawcapodaczas

rea＿kciiwminutachZamawlaJaCydokonaprzeliczenianagodziny・

Wkonawcaotrzymana－StePuJaCaliczbepunktdw：

zaczasreakcjido24godzinZamawlaJaCyPr郷rZna25pkt，

・ZaCZaSreakcjido48godzinZamaWlaJaCyprZyZna15pkt，

●　ZaCZaSreakcjido72godzinZamawlajaCyPrZyZna－5pkt・

PrzyzaoferowaniuterminudhiZszegoniZ72godzinyofertazostanieodrzucona

na＿POdsta＿Wieart．226ust．lpkt・5ustawyPzpjakoniezgodnazwarunkami

Niewpisaniedanychwk弓TteriumK2skutkujeodI－ZuCeniemofertynapodsta－Wie

art．226ust．lpkt．5ustawyPzpjakoniezgodnもzwarunkamizamdwienia・

NAzWA KRYTERIUM K3　－　0kres gwaranql na Wykonane napraWy，

Waga－15％（1％＝lpkt）・

Wykonawcaudzieligwaranql：minimum6miesiecy，maksimum18mieslecy

nawykonanenaprawy・

Ocena bedzie dokonywana w oparciu oinformaqe podane w formularzu

ofertowym，W ktdrym Wykonawca wskaZe okres gwaranql na Vykonane

naPraWy・

termingwaranqiiofertybadanej

liczbapunktGw＝

terminnajd壬uZszq gwaranql
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WykonawcawinienwtreScifomularza一〇fertowegowpISaedeklarowanyokres

gwaranql，WmieslaCaCh・

W przyPadku podania・PrZeZ Wykonawce kretszego niえwymagany przez

ZamawTlaJ年CegOlub niewpISaniaokresu gwaranqlWformularzu ofertoWym，

ofertaWykonawcyzostanieodrzucona－na226ust・lpkt・5ustawyPzpjako

niezgodnもzwarunkamizamdwienia－・

Je2eli Wykonawca zaoferuJe Okres gwarandi dluZszy niiI maksymalny，

okreSlony przez ZamaW桓acego w SIWZ，do oceny oferty zostanie przyjety

maksymalnyokresgwaranql・

2）Oferta，kt6ra przedstawia najkorzvstnieis2y bilans（maksymalnaliczba

przyznanych punktdw w oparciu o ustalone kryteria）zostanie uznana竺

najkorZyStniejsza，POZOStaIe oferty zostana sklasy舌kowane zgodnie ziloScla

u2ySkanychpunkt6W・

3）JeZeliwpostepowaniuoudzielen三ezamdwienia，Wkt6rymjedynymkryteriu竺

ocenyofertjestcenalubkoszt，nlemOZnadokonaewyborunajkorzystniqszq

OfertyzeYZgledunato，2ezostabTZbあneofertyotakiejsamejc専elubkos空，

ZamawiaJaCyWZyWaWykonawcdw，ktdrzyzbZyliteoferty，dozIozeniawtermlnle

okreSlonymprzezZamawlajaCegOOfertdodatkowychzawieraacychnowaニCene

lubkoszt．Wykonawcy，Skladaja＝COfertydodatkowe，niemogaoferowaecenlub

kosztdwwyzszychniZzaoferowanewuprzedniozk20nyChprzeznichofertach・

1）ZamawiajacyniebedzieprzeprowadzimegodadiwceluulepszeniatreSciofert・

WSpraWiezamewie血a 香山blicznego，lprOje盤的waneposあれの競eniaumoⅣy

1）Prcjektowanepostanowieniaumowystanowiaza互czniknr7doSWZ・Zk逐enie

oferty jest jednoznaczne z akceptada przez Wykonawce prcjektowanych

POStanOWiehumowy・

2）Umowa－，kt6ra bedzie podpisapa．Y Wyniku rozstrzygniecf ninidszego

postepowania o udzielenle ZamOWlenla，bedzie zawierateL ZaPISy POdane w

Pr（扉ktowanychpostanowieniachumowy－StanOWiacymzaねczniknr7doSWZ

zuwzglednieniemtreSciofeIもT・

3）Dopuszcza sie moZliwoSe zmian postanowieh umoww stosunku do treSci

oferbT，naPOdstawiektdreidokonanowbomWykonaⅥ㌢y，ZgOdniez．art・455

ust．1，a－WSZCZegdlnoScipktlustawyPzp，WnaStePIHaCymZa－kreslelPrZy

WyStaPleniuokreSlonl′Chwarunk6W‥

a）zmianawynagrodzeniaWykonawcywprzypadkuzmianysta－Wkipodatkuod

towar6wius士ug；

b）zmiana podwykonawcy－PrZy CZym POdwykonawca，muSispehiae takie

samewamnkijakwymaganeodWykonawcy；

4）Zmianyumowywymagaja－formypisemnejpodrygoremniewa如oSci・

5）ZmianapostanowiehUmowylubjejzaIac？mikdwmoganastapiejedyniezazgoda＝

obuStronnapISmle，POdrygoremniewaznoSci・

23



ZamawiajacyniewymagaWniesieniazabezpieczenia－naleZytegowykonania－umOWy

聖霊藍㌻電論議濁音諮高話繭覇jakiemu姦蚤云売前面蒜毒
工真壁鶏頭通塾彊awarcia堤通逗pra証e遜盛会敦盛瞳理唾軽重垂韮o∴／∴∵工

1）Za竺a平準CyP。infomujeWykonawce，ktbremuzostanieudzielonezamdwienie，

OmlqSCuiteminiezawarciaumowy・

2）WykonqVeaPrZedzawarciemumowypoda－W誓elkieinformaqieniezbednedo

WyPelnleniatreSciumovTynaWeZWanieZamawlajacegoO・OSObeYでnaCZOnado

zawarciaumovv，daneosobyupowaZnionejdok。ntakhJZZamawlajaCymitp・）・

3）Umowazostanie zawa－rta，nie wczeSniej ni21Ⅳ6dniu od datyrPrZeS土ania－

zawia＿domieniaowyborzeofertynajkorzyStnieiszej・UmowamoZezostaezawarta－

przedupもwemteminu5dni，WPrZyPadkach，Okt6rychmowawart・308ust・

3pktla）ustawyPzp・

4）Zamawiajacy mo2e wyrazie zgode na korespondencyjne zawarcie umowy・

Wtaki句SytuaCjipodpisaneprzezZamawlaJa－CegOegZemPla－rZeumOWyZOSta－na＝

wystane do Wykonawcylub ZamawlaJaCyPr2，eSle przygotov、TanaumOWe WraZ

z∴ZatacznikamiwfomaciePDFwrazzinstrukdapostepowania－・

5）Osobyreprezen巾aceWykonawceprzypodpisywaniuumovvpoYinnyposiadae

zesoba＝dokumentypotwierdzajaceichumocowaniedopodpisanla－umOWy，Oile

umocowanietoniebedziewynikaezdokument6wzaねczonychdooferty：

6）Przed zawa享em umowy WykorfYCa，kt6rego ofbrta zostala THnana Za

najkorzystniqsza，PrZekaZeZamawlaJaCemu：

a）informacjedotyczaceosdbreprezentujacychWykonawceiupowai2nionych

dopodpisaniaumowy；

b）infomacje dotycfCe OSbb do kierowania pracami Wykonawcy

i kontaktowania sle∴Z Zama－WlaJaCym，do kontroli przebiegu realizaql

umowy（e－mail，telefon）；

C）przekazania，，Listy os6b（imieinazwisko），ktarebeda＿Skierowane do

realizacjiushlgnapraWikonserwacJIWSiedzillieZHW”；

d）p。liselubinnydokumentubezpieCZenioWy．POtWierdzajacy，ZejestoT

ubezpleCZOny Od odpowiedzialnoscI CyWilng w zakresie prowadzoneJ

dziaぬInoSclgOSPOdarczqzaszkodywyrza＝dzone，WZWiazkulubpr郊Oka勾i

vvkonywania umovJy（o wartoScinie mniejszej niZ WartOSe zl020nej

o允rty）；

e）Infbrmade dotyczaca powierzenia wykon…Tia－C李Ci zam6Wienia

PodwykonawcyowartoScilubprocentow∈iCZeScIZamOWlenia言akazostanle

im Powierzona OeZeli Wykonawca nie przedstawitinformaCji na etapie

SkZadaniaofert）；

r）kopie umovv regulLjacej wspdIprace tych Wykonawcdw，Y PrZyrPadku

wyboru ofeIty Zb20neipr2，eZ Wykonawcew wsp61nie ubiegaJaCyCh sie o

udzielenie zam6wienia．Umowa taka winna okreSlae strony umowy，Cel

dzialania，SPOSeb WSPdZdziaIania，∴Zakres prac przewidzianych do

vvkonania kaZdemu z nich，SOlidama odpowiedzialnoS zz wykonanie

Zamdwi専a，OZnaCZeniecz竺SutrWania－kons雪中m（obejml尭cegookres

realizaq∴PrZedmiotuそamOWienia，gWalでnqll rekqmi），”Wykluczenie

mozliwoscIWyPOWiedzenlaumOWykonsorqumprzezktdregokoIwiekzjego

czbnk6w do czasu wykonania zamdwienia・W umowie powinien bye

okreSlony petnomocnik uprawniony dokontaktew zZamawlaJaCym OraZ

dowystawiania－dokumentdwzwiazanychzp圭atnoSciaml，PrZyCZymtemin，
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najakizostaIazawa－rtaumOWa，niemoZebyekrdtszyniZteminrealizaql

7）WykonaWCa，ktdry prowadzi dziaIalnoSe gospodarcza w formie sp6Hd

zogranlCZOnaOdpowiedzialnoScia，WPrZyPadkugdywartoSeumowyprzekrocZy

dwukI・OtnievysokoSekapitamzakZadowegotegoWykonawcy，naJPdZniejwdniu

podpisania umowy JeSt ZObowia＝Zany dostarczyc uchwak∴zgodnie

zpostanowieniamiart・230Kodeksusp61ekhandlowychlubodpisumowysp出土

2，eZWalajaECynaZaClaganietakichzobowiazaii・

8）NiedopeZnienie powyZszyrCh fomalnoSciprze wybranego Wykonawce bedzie

potraktowaneprzeZ∴ZamaWlaJaCegOjakonlemOZnOSezawarciaumowwsprawie
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