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art．3usta＿WyZdniallwrzeSnia2019r・－Prawozamdwiehpublicznych（Dz．U．

2202lr．，POZ．1129zpdZn．zm・）・

TIITbudzieleniazam6wienla：tryb podstawowybezprzeprowadzenianegoqaql

（art．275pktlustaⅥyPzp）・
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問羅翻轡韓輔

1・Trybpodstawowybezprowadzenianegoqaql，Oktdrymmowawart・275pkt

lustawyzdniallwrzeSnia2019r・－Prawozam6wiehpublicznych（Dz．U．

22021r・POZ・1129zpdZn・Zm・上dalej：uStaWaPzp．

2・WsprawachnieureguloWanyChzapISamininlqSZもSWZstosuJeSlePrZePISy

WSPOmnianquStaWyWraZZaktamlWykonawczymid0時iustaw．

3・ZamaWlaJaCy udziela zambwienia w tIybie podstawoWym，W ktdrym

W Odpowiedzi na ogbszenie o zamdwieniu ofeIty mOga Skねdae ws勾TSCy

Wykonawcy，anaStePnieZamawlaJaCyWybieranajkorzystniqszaoferte bez

PrZePrOWadzenia－negOqaql．

VIykonaWCaJeStOSOba五zyczna，OSObaprawnaaユbojednostkaorganizacy］na

nlePOSiadajaca一〇SObowoScIPraWnej，ktdraoferujenarynkuvykonanierob6t

budowlanychlubobiektubudowlanego，dosta．weproduktewlubSwiadczenie

usIuglub ubiega＿Sie o udzielenie zam6wienia，ZbZyh ofertelub zawark

umowewsprawiezam6wieniapublicznego・

2．Zama．WlaJaCyniezastrzegamoZliwoSciubieganiasleOudzieleniezamdwienia＿

WyZacznie przez Wykonawcdw，O ktbrych mowa－W art・94　ustaw Pzp，

B．maJaCyCh status zakねdu pracy chronionq，SPd姐zielnie soqialne oraz

innych Wykonawc6W，kt6pTCh gZGwnym celemlub gZdwnym celem

dziaねlnoSciich wyodrebnionych orga＿nizacyJnie jednostek，ktdre beda

rea＿lizowalyzam6wienie，jestspokcznaizawodowaintegra（jaosbbspoIecznie

marglnalizowanych・

3．ZamdwieniemoZezostaeudzieloneWykbnawcy，ktdry：

a）spehia warunki udzia山　w postepowaniu opisane w rozdzialeII

POdrozdziaユe7SWZ，

b）niepodlegawykluczeniunapodstawieart・108ust・1ustawyPzp，

C）zIo勾rI oferte niepodlegajaca odrzuceniu na podstawie art・226ust・l

ustaTWyPzp・

4・Wykonawcy wystepIHa：Cy WSPdlnie sa zobowia＝Zani do ustanowienia

Pe士nomocnika do reprezentowania ich w postepowa・niu a－lbo do

reprezentowaniaich w postepowaniui zawarcia umoWy W SPraWie

PrZedmiotowego zambwienia＿　Publiczneg〇・W sytuadi vvboru oferty

Wykona－WCdw wystepIDa．CyCh wsp61nie Zamawlaja＝Cy PrZed udzieleniem

zamewieniamoをeZadaeumowyregul可acもwspdIpracetychWykonawcdw・

5．WszelkakorespondenqiabedzieprowadzonaprzezzamawlaJa＝CegOWyZacznie

ZPelnomocnikiem・



6．W celu potwierdzenia－　SPetnienia－　Warunk6w udziahi W POStePOWaniu，

Wykonawca moZe p01egae na potencjale podmiotu trzeclegO na ZaSadach

opISanyChwart・118－123ustawyPzp・

7．Podmiot trzecl，na POtenCjal，ktdrego Wykonawca poworuJe Sle W Celu

vvkazaniaspe土nieniawarunkbwudziahlWPOStePOWaniu，niemoZepodlegae

wykluczeniunapodstawieart・108ust・lustawPzp・

8・ZamaWlaJaCy dopuszcza mo21iwoSe powierzenia wykonania zamewienia

POdwykonawcom・

9・WykonaWTCaJeStZObowia，ZanyWSkazaewoSwiadczeniuwzaIacznikunr2do

SWZ，CZeSci（Zakres）zambwienia－kt6rych wykonanie zamierza powierzye

podⅥykonawcomlPOdaeHrmypodⅥykonawcbw，OilesajuZznane・

10・PodwykonawcaniemoZepodlega－eWykluczeniuna－POdsta－Wieart・108ust・1

ustawyPzp・

11．Wykonawca na　ねdanie ZamawlajaCegO ZObowia－Zany bedzie do

przedstawienia－OSwiadczenia，O ktbrym mowa w art・125　ust・llub

podmiotoweSrodkidowodowedotycza＝CetegOPOdwykonawcy・

12・Wprzypadku，Okt6rymmowawyZq，jeZeliwobecPodwykonawcyza－Chodza

podsta－Wy∴Wykluczenia，Zamawla拒Cy Zada，aby Wykonawca w terminie

okreSlonymprzezZamawlaJaCegOZaStaPiZtegoPodwykonawcepodIygOrem

niedopuszczeniaPodwykonawcydorealizaqlCZeScizamdwienia－・

13．JeZelizmianaalborezygna＿dazPodwykonawcydotycqyPOdmiotu，naktbrego

zasobyWykonawca＿POWOyWalsienazasadachokreSlonychwart・118ust・

1，W Celu　Ⅵykazania spe土niania warunk6w udzia山　w postepowaniu，

WykonawcaJeStObowiazanywykazaeZamaWlaja＝Cemu，Zeproponowanylnny

podWykonawcalub Wykonawca samodzielnie spe土nia je W StOPniu nie

mni匂szymniZpodwykonawca，naktdregozasobyWykonawcapowobTWa圭sie

wtrakciepostepowaniaoudzieleniezamewienia・PrzepISart・122stosuesie

Odpowiednio・

14・Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia podwkonawcom nie zwalnia

WykonaWCyZOdpowiedzialnoScizanaユe勾rtewykonanietegozam6wienia・

1．Komunikaqia＿W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia odbywa sie przy

uzycluSrodkdwkomunikaqilelektronicznehZaPOSrednictwem：

一　miniPortalu，kterydostepnyJeStPOdadresem

httDS：／／miniportal．uzp．gov．pl／，

－　ePUAPu，dostepnegopodadresem：https：／／epuap．gov．pl／wps／portal，

－　POCZtyelektronicznも．

2．Szczeg6Zoweinfomaqie doもTCZaCe PrZ効etego w postepowaniu sposobu

komunikaqil，najd巾aSleWrOZdzialeIIIpodrozdzialel SWZ．



ZamawlaJaCynieprzewidlHe ObowiazkuodbyciaprzezWykonawcewlそ1ilokalnq

OraZ SPraWdzenia przez Wykonawce dokument6w niezbednych do realizaql

Zamdwieniadostepnychna＿mlqSCuuZamawlaJaCegO．

1．ZamawlaJa＿CyniedokonuJePOdzialu naczeSci・ZamawlaJaCynie

WPrOWa．dza．Ograniczenia w zakresieliczby czeSci zamdwienia，na ktdre

Wykonawca－mOZe zわあT60fertelub maksymalnもliczby czeScl，na ktbre

ZambwieniemoZezostaeudzielonetemusamemuWykonawcy．

2・Zama・WiajacyniedopuszczamoZliwoScizt02eniaofertywariantowej，Oktdr匂

mowa w art・92ustaWy Pzp tzn・Oferty przewidujacqi odmienny sposdb

Wykonania＿Zam6wienia．ni20kreSlonywninlqSZejSWZ．

3．ZamawlaJaCy nie dopuszcza moZliwoSci do王aczenia＿　katalog6w

elektronicznychdooferbr・

4．2amaWlaJaCynieprzewidujezawarciaumowramowq，Oktbrqmowawart．

311－315ustawyPzp・

5．ZamawlaJaCynieprzewid可eprzeprowadzeniaa－ukqiielektronicznq，Okt6rq

mowawart．308ust．lustawyPzp．

6．ZamaWlaJaCynieprzewid可eudzielaniazamdwie丘napodstawieart．214ust．

lpkt7i8ustawyPzp，ZamdwieniapolegaJaCegOnaPOWt6rzeniupodobnych

us土uglubdostaw・

7．2amawlajaCynieprzewidujerozliczeniawwalutachobcych．

8．ZamaWlaJaCy nie przewiduje zwrotu kosztdwudziaIu wpostepowaniu，

ZZa－StrZeZeniemart．261ustawyPzp．

9．ZamawlaJaCy nie przewid可e udzielenia zaliczek na poczet wykonania

ZamOIWlenla．

Poza＿　mOZliwoScia uniewaZnienia postepowania o udzielenie zamと〉Wienia－na

POdstawie art・255　ustaw Pzp，ZamawlaJaCy PrZeWiduje mo21iwoSe

unieWa去nienia postepowania，」eZeli Srodki publiczne，ktbre zamierzal

PrZeZnaCZyCnaS五nansowanie ca土oScilub czeScizamdwienia，nie zostanamu

przyZna．ne（art．310pktlustawyPzp）・

a ta＿kZeinnemu podmiotowl，」eZeli malub mia土interes

W uZySkaniu zamdwienia－OraZ POni6S王lub moZe ponieSC szkode w wyniku

naruszenia．przez ZamawlajaCegO PrZePISOW uStaWy，PrZyStugua Srodki

OChrony prawnもnazasadach przewidzianych w dzialeIXustaWy Pzp（art・

505－590ustaⅥyPzp主

2．Odwo王anieprzys王uglHena：



1）Niezgodna∴Z PrZePisamiustawy Pzp czynnoSe Zamawiajapego，PO句eta

W POStePOWaniu o udzielenie zam6wienia－，W∴BTm na Prqjektowane

POStanOWieniaumowy；

2）Zaniechanie c却nnOSci w postepowaniu o udzielenie zam6wienia

publicznego，doktOr匂ZamawlaJa．Cyby土obowiaza－nynaPOdsta－Wieustawy

Pzp；

3）Zaniechanie przeprowadzenia－POStePOWania o udzielenie zamdwienia，

mim02eZamawlaJaCyby土dotegoobowiazany・

3．0dwohnie wnosi sie do Prezesa KrajowqIzby OdwoIawcz匂・Odwo山jacy

przekazuje kopie odwoZanla Zamawiajacemu przed upbwem terminu do

Ⅵmiesieniaodwoねniawtakisposdb，a－bymdg土onza－POZnaesleZjegOtreScia

przed upbTWem tegO terminu・DomnieHyWa－　Sie，2e Zama■Wiajacy mbg壬

zapoznaesleZtreSciaodwoZaniaprzedup土ywemterminudojegoWniesieniaぅ

jeZeli przekazanie jego kopii nastapiIo przed upbwem terminu do jego

wniesieniaprzyuZycluSrodkOwkomunikadielektronicznq・

4．OdwoねniewnosisleWterminie：

1）5　dni od dnia przekazaniainforma（ji o czynnoSci Zamawiajacego

stanowlaCqPOdstawejegOWniesienia・，」eZeliinfbrmaqazosta土aprzekazana

przyuzycluSrodk6wkomunikacjielektronicznej，

2）10　dni od dnia przekazaniainformacji o czynnoSci Zamawiajacego

stanowlaCejpodstaweJegOWniesienia，JeZeliinfomaqazostaIaprzeI狙Za－na

wsposdbinnyni20kreSlonywpktl）・

5．Odwo圭niewobectreSclOgIoszeniawszczynaJaCegOPOStePOWanieoudzielenie

zam6wienia－lub wobec treScidokument6wzamGWieniawnosisie w terminie

5dnioddniazamieszczeniaogbszeniawBiuletynieZam6wiehPublicznych

lubdokumentdwzamdwienianastronieinternetowq．

6・Odwoねnie w przypadkachinnych niZ okreSlone ww・WnOSisle W terminie

5dnioddnia，WktOrympowzietolubprzyzachowaniuna－le2y鴫starannoSci

moZnabybpowzlaeWiadomoSeookolicznoSciachstanowlaCyChpodstaweJegO

7．NaorzeczenieKrajowefIzbyOdwoZawczgorazpostanowieniePrezesaKraJOWeJ

IzbyOdwoIawczeJ，Oktdrymmowawart・519ust・lustawyPzp，StrOnOmOraZ

uczestnikompostepowaniaodwoねwczegoprzys圭ug可eskargadosadu・Ska－rge

wnosisie do SaduOkregowegowWarsza－Wie－Saduzam6wiehpublicznych・

Skarge wnosi sie za poSrednictwem Prezesa－Krajow句Izby Odwoねwczq，

wteminie14dniod dniadoreczeniaorzeczeniaKrajowもIzbyOdwolawczq

ユubpostanowieniaPrezesaKrajoWejIzbyOdwo壬awcz割，OktGrymmowawart・

519　ust．l ustawy Pzp，PrZeSytajaC jednoczeSnieJej odpis przeciwnikowi

Skargl．Z圭02enie skargl W PlacOwce pocztowq operatora wyznaczonego

wrozumieniuustawyzdnia231istopada2012r・－Prawo pocztowe（Dz・U・

22020r．poz・1041zezm・）・



ZamawlaJaCy OSwiadcza，Ze spe圭nla WymOgi okreSlone w rozporzadzeniu

Parlamentu Europejskiegoi Rady匹E）2016／679Z27kwietnia2016r．

W SPra・Wie ochrony os6b nzycmych w2mTiazku zprZGtWarZaniem danych

OSObowychi w sprawie swobodnego przepbTWu takich danych oraz

uchyleniadyrektJWy95／46／WE（ogdlnerozporzadzenieoochroniedanych）

Pz・Urz・UE Ll1924maja2016rらdalej：RODO，tym Samym dane

OSObowepodaneprzezWVkonawcebedaprzetwarzanezgodniezRODOoraz

ZgOdniezprzepISamikrajowyml・

2．AdministratoremPani／PanadanychosobowychjestWarmihsko－Mazurski

WcjewddzkiLekarzWeterynaJiiwOIsztynie，ul・SzarychSzeregew7，10－072

01sztyn，rePreZent可acyWQjewddzkiInspektoratWeterynariiw01sztynie．

Z administI．atOrem danych moZnakontaktowaC sie poprzez adres e－mail：

WiwoIsztlTnのoIsztvn．wiw受OV．Pl，telefoniczniepodnumeremtelefbnu89524

14501ubpisemnienaadressiedziby．

3・Administrator wyznaczy土∴inspektora－　OChrony danych osobowych

WWqjewddzkimInspektoracieWeterynariiwOIszもmie，ktdIydostepnyjest

POdnrtel・89524工4－92，rOdoのoIsztvn・Wiw・受OV・Pl・Zinspektoremochrony

da－nyCh moZna kontaktowae sie－We WSZyStkich sprawach dotyczacych

PrZetWarZania danych osobowych oraz korZyStania z praw zwl徳anyCh

ZPrZetWarZaniem．

4．Pani／PanadaneosobowezostabTPrZekazaneprzezWcJewbdzkiInspektorat

Weterynalii w OIszBTnie w zⅥaZku ze zbZeniem oferty przez podmiot

ubiegaJaCy Sle O udzielenie zam6wienia publicznego．Infomaqe

O niekaralnoSci，Skazaniulub naruszeniu prawa－W Celu umo21iwienia

korzystalliazeSrodk6wochronyprawnq，Okt6rqmowa－WdzialeIXusta．wy

Pzp，doupbTWuterminudoichwniesienia・

5．　PosiadaPani／PanprawodostepudotreSciswoichdanychzgodniezart．15

RODO．

6．Skorzystanie przez Pana＿／Paha z uprawnienia do sprostowanialub

uzupehhehiadanychosobowych，Oktdrymmowawart・16RODO，niemoZe

skutkowae zmiana∴ⅥTniku postepowania o udzielenie zamdwienia

publlCZnegOlub konkursu ani zmia」ユa POStanOWieh umowy W Zakresie

nleZgOdnymzustawaPzp・

7．　Skorzystanie przez Pana／Pania，－Z uPraWnienia do sprostowanialub

u2；uPeh五eniadanychosobowych，Oktbrymmowawart・16RODO，niemoZe

naruszaeintegralnoScIPrOtOkolulubjegozalacznikdw・

8．Wystapienie z Zadaniem ograniczenia przetwarzania danych，O ktdrym

mowa w art．．18　ust．l RODO，nie ogranicza przetwarza上土a＿　danych

OSObowych do czasu zakohczenia postepowania o udzielenie zamGwienia－

Publicznego．



9・Wprzypadku，gdyWykonanieobowiazkdw，OktdrychmowaWart・15ust・

1－3RODOrozporzadzenia－2016／679，Wymagabbyniewsp6壬miemieduZego

wsitku，ZamaWiajacymo2eZadaeodosoby，ktdrejdanedotycza，WSkaza－nia

dodatkowychinformaqlmaJaCyChwszczeg61noScina→Celusprecyzowanie

nazwylubda－tyZakohczeniapostepowaniaoudzieleniezamdwienia一・

10・Wprzypadku，gdyvvkonanieobowiazkdw，Okt6rychmowawart・15ust・

1－3RODOwymagabbyniewspeImiernieduLegowysi士ku，ZamaWlaJaCymOZe

Zadae odosoby，ktdI匂danedotycza，WSkazaniadodatkowchinformacji

maJaCyChnacelusprecyzowanleねdania∴WSZCZegdlnoScipodanianazWy

lubdatyPOStePOWaniaoudzieleniezamdwieniapublicznegolubkonkursu・

ll Pani／PanunieprzysIuguje：

a）wzwiazkuzart・17ust・31it・b，dlubeRODOprawodousunieciadane

OSOboWyCh，

b）prawo do przenoszenia danych osobowych，O kt6rych mowaw art・20

RODO，

C）na．podstawieart・21RODOprawosprzeciwu，WObecprzetwarza－niadanych

osobowych，gdyZ podstawa prawna przetwarzania Pani／Pana danych

OSObowchjestart・6ust・llit・CRODO・

Dane osobowe beda przetwarzane przez czas przeprowadzenia－

Postepowania o udzielenie zamdwienia・OraZ eWentualnego dochodzenia－

MaPani／PanprawoWniesieniaskargidoPrezesa－UrzeduOchronyDanych

Osobowych，gdy uzna Pan／Pani，iZ przetwarzanie Pani／Pana danych

osobowychjest．niezgodnezprawem・

12．Pani／Pana dane osobowe nie beda przekalyWane POZa Obszar Unii

Europejskiej．Inform可emyponadto，2ePani／Pa・nadaneosoboWeniebeda

przetwarzanewsposdbzautomatyZOWanyiniebedapromowane・

13．DaneosoboweWykonawcybedaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・llit・

cRODOwceluzWiazanymzprzedmiotowympostepowaniemoudzielenie

zambwienia－Publicznegopn・dostawatestbwdiagnostycznych，Odczynnikdw

laboratoryJnyChipozywek・

14．Odbiorca＿mlPrZekazanychprzezWykonaWCedanychosobowychbedaosoby

lubpodmioty，ktbrymzostanieudostepniona－dokumenta－CjapostepoWa－nia

ZgOdnie z art．80raZ art・96ust・3usta－Wy Pzp，a takZe art・6ustaⅥy

z6wrzeSnia200lr．OdostepiedoinfbrmaqlPubliczne〕・

15．Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postepowania beda

PrZeChowywane przez okres　41at，Od dnia－ZakofLCZenia postepowania

O udzielenie zamdwienia，aJeZeli czas trwaniaumowy przekracza41ata，

Okresprzechowywania、Ob匂mujecabTCZaStrWaniaumowy・

16．ZamawlaJaCy nie planue przetwarzania－danych osobowych Wykonawcy

WCeluinnymniZcelokreSlonywlit．bpowyZej．JeZelia＿dministratorbedzie

PlanowaユprzetwarzaedaneosobowewceluinnymniZcel，Wktbrymclane

OSObowe zostaly zebrane（tj．celokreSlonywlit・b powyZej），Pr2，ed takim



中朝灘櫛薙中点

dalszymprzetwarzaniempoinformljeonosobe，ktdrefda－nedobTCZa，Otym

innym celu oraz udzieliJq WSZelkichinnych stosownychinfbrmaql，

Oktdrychmowawart・13ust・2RODO・

17・WkonawcajeSt ZOboWlaZany，W2Wiazku z udziakm w przedmiotowym

POStePOWaniu，dowypehieniawszystkichobowiazk6wformalno－PraWnyCh

ⅥymaganyCh przez RODOi zwiazanych z udziaZem w przedmiotowym

POStePOWaniuoudzieleniezamdwienia＿・Doobowiazkdwtychnaleね：

a）Obowiazekinfomacyinyprzewidzianywart・13RODOwzgledemosbb

五zycznych，kt6rych da－ne OSObowe dobTCZai od ktbrych dane te

WykonawcabezpoSredniopozyska江przekazaIZamawlaJaCemuWtreSci

OferbTlubdokumentbwskねdanychnaねdaniezamawiajacego；

b）Obowiazekinformacyiny wynikajacy z art・14RODO wzgledem oseb

Hzycznych，kt6rych dane Wykonawca pozyska土w sposdb poSredni，

aktbretodaneWykonawcaprzekazujeZamawlaJaCemuWtreScioferBT

lubdokumentdwsklada＿nyChna．ZadaniezamawlaJaCegO．

18．Wceluzapewnienia，ZeWykonawcawypelni「ww．obowiaZkiinformacy］ne

OraZOChronyprawnieuza－SadnlOnyChinteresdwosobytrzeclej，ktGrej dane

ZOStabT PrZekazane w zwiazku z udziakm w postepowaniu，Wykonawca＿

SkZadaoSwiadczeniaowypelnieniuprzeznlegOObowiazkdwinformacy］nyCh

PrZeWidzianych w art・131ub art・14RODO－treS50gwiadczenia zostala

ZaWartaWZaねcznikunr2doSWZうInformacjedotyczaceWykonawcy．

19．Zamawla握Cyinformue，Ze：

1）Zama．wiajacy udostepnia dane osobowe，O ktdrych mowa w art．

10　RODO（dane osobowe dobTCZaCe WyrOk6w skaz可acychi czynOw

Zabronionych）w celu umoZliwienia korzystania ze Srodkdw ochrony

PraWnei，OktdrychmowawdzialeIXustawyPzp，doup TTTWuterminuna

ich wniesienie．

2）Udostepnianieprotokohlizaia＿CZnikdwdoprotok01umazastosowaniedo

WSZyStkichdanychosobowych，ZWy］庖tkiemtych，Oktbrychmowawart．

9ust．lRODO（匂．danychosobowch可a－Wniajacychpochodzenierasowe

lub etniczne，　POglady polibTCZne，　PrZekonania religijne lub

Swiatopogladowe，PrZynaleznoSd do zwiazkdw zawodowych oraz

PrZetWarZania－danych genetycznych，danych biometnTCZnyCh w celu

jednoznacznegozidenも屯kowaniaosobyH2yCZnejlubdanychdotycza－CyCh

zdrowia，SeksualnoScilub orienta（ji seksualnもtd osoby），Zebranych

lnrtOkupostepoWaniaoudzieleniezam〔〉Wienia・

3）W przypadku korzystania、PrZeZ OSObe，kt6rej dane osobowe sa

PrZetWarZanePrZeZZama．WlaJa，CegO，ZuPraWnienia，Oktdrymmowawart・

15ust．1－3RODO（zwiazanychzprawemWykonawcydouzyskaniaod

administratora potwierdzenia，CZy PrZetWarZane Sa dane OSOboweJegO

dotyczace，　praWem Wykonawcy do bycia poinformoWanym

00dpowiednich zabezpleCZeniach，O kt6rych mowa w art・46RODO，

那riazanychzprzekazaniemJegOdanychosobowychdopahstwatrzeclegO



lub organizaql miedzynarodowq oraz prawem otr2ymania przez

Wykonawce od administratorakopiidanych osobowych podlega：胆CyCh

PrZetWarZaniu），ZamawiajaCy mOLe Zねda－e Od osoby wystelつujacej

z zadaniem wskazania dodatkowychinformaql，majaCyCh na celu

sprecyzowanienazvvlubdatyZako丘czonegopostepowaniaoudzielenie

4）Skorzystanieprzezosobe，ktOrもdaneosobowedotycza，ZuPraWnienia，

o ktdrym mowaw art・16RODO（zuprawnienia do sprostowa－nialub

uzupeInienia danych osobowych），nie moZe naruszaeintegralnoSci

PI・OtOko山PostepowaniaorazJegOZaIacznik6W・

5）Wpostepowaniuoudzieleniezam6wieniazgbszenieZa．daniaograniczenia

PrZetWarZa－nia，O ktdrym mowaw art・18ust・l RODO，nie ogranlCZa

przetwarzania danych osobowch do cza－Su Zakohczenia tego

POStePOⅥania・

6）WprzypadkugdywniesienieZadaniadobTCZaCegOPraWa－，Oktdrymmowa

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

osobowychzawartychwprotokolepostepowanialubzaねcznikachdotego

protoko山，Od dniaza－kohczeniapostepowaniao udzielenieza一mと爪Tienia

ZamawiajaCynieudostepniabTChdanych，ChybaZezachodzaprzes壬nki，

okt6rychmowawart．18ust．2rozporzadzenia2016／679・

20・DosprawnieuregulowanychwSWZmaJaZaStOSOWanieprzepISyuSta・WyPzp・

1．Przedmiotem zamdwienia－」eSt uSIuga－　W Zakresie odbioru，tranSPOrtu

iunieszkodliwieniaodpad6wzZakZaduHigienyWeterynamnejwOIszbTnie，

ul．Wa＿rSZaWSkalO9，10－70201szbTn．

2・WspdlnySlownikZam6wieh：

CPV：90512000－9uslugitransportuodpaddw

CPV：90513300－9us士uglSPa－laniaodpaddw

CPV：90524300－9ushigluSuWania一〇dpaddwbiologlCZnyCh

3．Zakresprzedmiotuzamdwieniaobejmtue：

1）Przedmiotem zamdwienia jest usluga－W Zakresie odbioru，tranSPOrtu

i unieszkodliwienia odpadOw－Z ZakZadu Higieny WeteDrnaryJneJ

WOIsztynie，ul・Warszawska109，10－70201sztyn・

2）Zamawiajacyniepodzie亜zamdwienianaczeSciiniedopuszczaskIadania

OfertczeSclOWyCh．

4　0p匂aiwznowienia：

1）Zamawiajacy przewid巾e prawo opcji・Przedmiot zam6wienia－OkreSla

Zakres podstawowy oraz zakres opqonalny　2；Wiazany z odbiorem，

transportemi unieszkodliwieniem odpaddw，kt6rego wykorzDTStanie

ZaleZneJeStOdpotrzebimoZliwoScifinansowychZama－WlaJaCegO・



習醐　青空∵

2）Zamawiajacyuprawnionyjest do skorzystania－ZPraWa OPCjiW terminie

ObowlaZyWania＿umOWy．

3）Zama＿WiajacypoinformujeWykonawceorealizaqiiprzedmiotuzam6wienia

O巧etegoprawemopql，najp62niejdo151istopada2022r・Prawoop（m

JeSt uPraWnieniem ZamawlaJaCegO，Z ktdrego moZe，ale nie musi

SkorzystaewramachrealizaqlninleJSZe〕umOWy・Wpr2irPadkurezygnaql

PrZeZZamawlaJaCegOZPraWaOPqlWCabScilubwczeSciWykonawcynie

Pr2ySIugujaZadneroszczeniaztegotytulu．

4）SzczegObT Znajduja sie w prqjektowanych postanowieniach umowy

StanOWia＝CyChzalaczniknr6doSWZ．

5・Szczegd圭owy opIS PrZedmiotu zamewienia，OPIS Wymagah ZamawlaJaCegO

WZakresierealizaqliodbioruokreSlaJa：

1）UsIuga powinna byC wykonana zgodnie z obowiaZt蒔cymi przepisami

praWa，草：

a）ustawazdnia14grudnia2012r・00dpadach（Dz・U・Z2022r．poz．

699），WSZCZegdlnoSci‥

－　ZgOdniezart．20ust．3W／wustawyzakazujesieunieszkodliwiania

ZakaZnych odpaddwmedycznychpoza－Obszaremw（刀eWddztwa，na

ktdrymzostaiywtworzone・Zgodniezart・20ust・6cyt言。DQPuSZCZa

SLeunieszkodtiwieniezakaZnyCh0毎プad6wmedyc2；れyCh言zak：aZnyCh

Odpad60LUeee naγ切れUChnaObszaγZeLUq7etU6dztlUαinnegOn壱to，

れα柾6均mZOStaもLUUhuorZOne，LU n b転句poねえ0nq mStaわq Lu

pγそ班，αdku brαkuinS勧acijdoLu五eszk0（班のiama互／Ch04aおしUれa

ObszarZedαnegOl〟のeLU6dzhuαれbg（わjstnjqqceinStalaqenjemcuq

WOlnyC九mocyp72erOboLUyCfr，（

－　ZgOdnie z art・95　ust・2　W／w ustawy，Cyt∴，，ZakaZne O車ady

me（わくニZne比b zakaZne Oヰpadg LUete移れα均Ine L肋eSZk：Od互いソja s準

plZeZ∴temiczrLe pTlee’SZtaicanie u）　SPalamiach　0毎）ad6LU

niebe絃フLeCZngCh’与

b）ustawazdnia27kwietnia2001r．Prawo ochronySrodowiska（Dz．U．

Z2020r．poz．1219，1378，1565，2127，2338），

C）rozporzadzeniemMinistra＿Klimatuzdnia2stycznia2020r．wsprawie

kataloguodpad6W（Dz・U・Z2019r・POZ・701，730，1403i1579），

d）rozporzadzeniemMinistraSrodowiskazdnia7paiZdziernika2016r．

W SPraWie szczegdbwychⅥymagah dla transportu odpa．d〔）W（Dz・U・

2016rっpoz・1742），

e）rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia2l paZdziernika2016r・

W SPraWie wymagah i sposobdw unieszkodliwiania odpa＿dew

medycznychiweterynaryjnych（Dz・U・Z2016r・POZ・1819主

f）rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia13sbTCZnia2014r・

W SPraWie dokumentu potwierdzajacego unieszkodliwienie zakaZnych

OdpaddwmedycznychlubzakaZnychodpaddwweterynaI切nych（D2；．U．

2014rっpoz．107），



g）zaZa，CZnikiem do Rozporzadzenia MinistraKlimatuz dnia2stycznia

2020r．（Dz．U．2020rっpoz・10）wsprawieka－taloguodpaddw，

h）opisemprzedmiotuzam6wienia－ZaねczniknrldoSWZ，

i）prctiektowanymipostanowieniamiumow－Zaねczniknr6doSWZ・

2）Ws郷TStkie wymagania okreSlone wdokumentach wskazanych powy匂

stanowla∴Wymagania－　minimalne，aich speInienieJeSt ObligatoryJne・

Niespetnienieww・Wymagahminimalnychbedzieskutkowaeodrzuceniem

ofertyjakoniezgodnejzwarunkamizam6wienia－naPOdstawiea－rt・226ust・

lpkt5ustawyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewidujerozwlaZahrdwnowaZnych・

ZamawlaJaCy StaWia WymOg W Zakresie zatrudnienia przez Wykonawcelub

PodⅥykonawcenapodstawiestosunkupracyosdbwykonua＝CyChniZ句WSka2，ane

CZynnOSciwzakresierealizaqlZamdwienia‥

1．ZamawlaJaCy na POdstawie art95ust・l ustawy Wymaga－，a－by przedmiot

zam6wienia w zakresie prac zwla＝ZanyCh z odbioremi transportem byI

wkonywanyprzezmin・l osobe zatrudniona（namin・坑etatu，doprac

zwiazanych z odbioremi transportem odpad6W）przez Wykonawcelub

Podwykonawce na podstaWie umowy o pra－Ce言eZeli wkonywanie bTCh

czynnoScIP01egana＿Wykonywaniupracywspos6bokreSlonywart・22par・l

ustawyzdnia26czerwca1974r－KodeksPracy（Dz・U・2014r・POZ・1502ze

Zmら

2．Niejestdopuszczalnezastaplenieumowyopraceumowacywilnoprawnapr郊

zachowaniuwamnk6wwykonywania－PraCy，OkreSlonychwart・22par・lKp・

3・NieJeSt Wymagane POSia－danie przez∴Zatrudnionych pra－COWnikdW StatuSu

bezrobotnegoanite20rZeCZeniaonlePe土nosprawnoSci・

4・Okreswymaganegozatrudnieniaos6b：

1）zatrudnienieprzyrealizadizamdwieniapowinnotrwaeodrozpoczecia－do

kohcauplywuterminurealizaqlZam6wienia－；

2）w przypadku，rOZWiazania stosunku pracy przez osobe，O ktd］車mowa

w przepISaCh o zatrudnieniu soqalnymlub przez pracodawce przed

zakohczeniemtegookresu言Wykonawcabedzieobowiazanydozatrudnienia

na＿tOmle〕SCeinnaosobe・

5．SposdbdokumentowaniaspehianiaprzezWykonawcewymagah：

1）przedb2enie przez Wykonawce przed zaWarCiem umowy”Wykazu osdb

SkierowanychprzezWykonawcedorea－lizaqlZambwienia’’・

6．UprawnieniazamaWlaJaCegOWZakresiekontrolispe土nianiaprzezWVkonawce

wymagahzwiaZanyChzzatrudnianiemos6b：



1）ZamaWiajacyma＿PraWOWkaZdymokresie realizaqiizamdwieniazwrGcie

Sle do Wykonawcy o przedstawienie dokumentaql Zatrudnienia

Skierowanych osdb zaS Wykonawca ma obowiazek przedstawieJa

niezwbcznieZamawlaJaCemu；

2）kaiZdorazowo naねdanie Zamawiajacego，W terminie wskazanym przez

ZamaWlaJaCegOniekretszymni23dnirobocze，WykonaWCaZObowla＝Zue

Sle PrZedIoあTe do wgladu poSwiadczone za zgodnoSe z oryglnalem

Odpowiednio przez∴∴WVkonawce lub Podwykonawce kopie

ZanOnimizowanych umOw o prace zawartych przez Wykonawcelub

Podwykonawcezpracownikami・

7．Sa＿nkdeztytuluniespelnieniawyma－gahzwiaZanyChz∴Zatrudnianiemosbb：

1）Nieprzed壬02enie przez Wykonawce zanonimizowanych kopii umdw

zawartych przez Wykonawce／Podwykona－WCe∴Z PraCOWnikami

WykonuJaCymlPraCeWteminiewskazanymprzezZamawlajaCegO bedzie

traktowanejakoniewype土nienieobowiazkuzatrudnieniaPracownik6wna

POdstawieumowyopraceibeda：naliczonekaェyumowne，Oktdrychmowa

W Prqiektowanych postanowieniach umowy stanowlaCym Zalacznik nr6

do SWZ．

Zamaw坤aCy nie stawia wymogu w zakresie za－trudnienia przez Wykonav、TCe

OSdb，Okterychmowawart・96ust・2pkt2ustawyPzp・

Zamaw坤aCynieprzewidujeskladaniawraZ∴ZOfertaEPrZedmiotowychSrodk6w

doWodoiWyCh．

ZamawlaJaCyWymaga，abyzamdwienie zostab wykonywane od dnia＿Za＿WarCia＿

umowyprzezokres12miesleCy・

Na podstawie art・112　ustavv Pzp，ZamawlajaCy OkreSla warunki udzia上u

WPOStePOWaniudotyczace：

1．∴Zdoln05ci do wystepowania＿W Obrocie gospodarczym：ZamawlaJaCy nie

wyznaczaszczeg6bwegowarunkuwもrmZakresie・

2．　uprawnieh do prowadzenia okreSlonej dziaklnoSci gospodarczqlub

ZaWOdowq，Oilewynika十〇zodrebnychprzepISdw：

1）posiadauprawnieniadoprowadzeniaokreSlon匂dzia胤noScizawodowも，

C．：bedzie posiada士　aktualne zezwolenie／decyそie na wykonywanle

dziaねlnoSci w zakresie gospodarki odpadami medycznyml



iweterynaryJnymio kodach：WSkazanych przezZamawlaJaCegO W OPZ

（zgodniezRozporzadzeniemMinistraKlimatuzdnia2sbTCZnia2020r・

w sprawie katalogu odpad6W），O ktdrej mowawart・23ust・4Ustawy

Zdnia14grudnia2012r・00dpadach；

2）jestwpisanydorefestrupodmiot6wgospodarujacychodpadami，OktdrTm

mowawart．49ust．lustawyzdnia工4grudnia2012rokuoodpadach

w za＿kresie umozliwiaj年Cym tranSPOrt Odpad6W∴WeteIyna－ryfnych／

zakaZnychodpaddwweterynaryjnych；

3・Sytuaql ekonomicznqlub　宜nansowq‥　Zama－WlaJaCy nie WyZnaCZa

szczeg6わwegowarunkuwtymzakresie・

4．zdolnoSci technicznq lub za＿WOdowq：ZamawlaJaCy nie wyznacza

SZCZegbbwegowarunkuwtymzakresie・

1．ZamawlaJaCy Wykluczy z postepowania wkonawcdw，WObec kterych

zachodzapodstawyWykluczenia，Oktdrychmowawart・108ust・lustawy

Pzp．

2．ZpostepoWaniaoudzieleniezam6wieniawykluczasieWykonawce：

1）bedacegoosoba五zyczna，ktdregoprawomocnieskazanozaprzestepstwo：

a）udziamwzorganizowanejgrupieprzestepczejaJbozwiazkumaj印ymna

Celupope圭nienieprzestepstwa－lubprzestepstwaskarbowego，Okt6rym

mowawart．258Kodeksukamego，

b）handluludZmi，Oktdymmowawart・189a－KodeksukamegO，

C）oktdrymmowawart・228－230a art・250a・Kodeksukameg01ubwart・

461ubart．48ustawyzdnia25czerwca2010r，OSPOrCle，

d）五nansowania przestepstwa－O Chara－kterze terrorystycznym，O kterym

mowaw art．165aKodeksu kamego，lub przestepstwo uda＿remnia＿nia＿

lub utrudnianiastwierdzeniaprzestepnego pochodzenia＿Pleniedzylub

ukrywaniaich pochodzenia，O kt6ym mowa w art・299　Kodeksu

karnego，

e）ocharakterzeterrorystyCZnym，Okt6rymmowaWart・115§20Kodeksu

kamego，lubmaJaCena－Celupope士nienietegoprzestepstwaっ

fI powierzeniawykonywaniapracymaね1etniemucudzoziemcowi，Oktdrym

mowa w art．9ust．2ustawy z dnia15czeIWCa2012r．o skutka．ch

POWierzaniawkonywa＿niapracycudzoziemcomprzebywaJaCymWbrew

PrZePisomnaterytoriumRzeczypospolitejPoIskiej（Dz・U・POZ・769），

g）przeciwko obrotowigospodarczemu，O kteryCh mowa w art・296－307

Kodeksu kamego，PrZeStePStWO OSZuStWa．，O ktdrym mowaw art．286

Kodeksukamego，PrZeStePStWOPrZeCiwkowlarygOdnoScidokumentbw，

O ktbryCh mowaw art．270－277d Kodeksu kamego，lub przestepstwo

Skarbowe，OktOrymmowawart．9ust．li31ubart．10ustawyzdnia

15czerwca＿2012r．



h）o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

PrZebywaJaCym WbreW PrZePISOm na terytOrium Rzeczypospolitej

PoIskie3－1ub za odpowiedniczyn zabroniony okreSlonyw przepISaCh

PraWaObcego；

2・jeZeli urzedlHacego czbnkajego organu zarzadzajacegolub nadzorczego，

WrSP（ilnikaspd北iwspe圭ceJaWnejlubpartnerski匂albokomplementariusza．

W SPdtce komandytoweJlub komandytowo－akcyjnq lub prokurenta

PraWOmOCnieskazanozaprzestepstwo，Okt6rymmowawpktl；

3．Wobec ktbrego Wydano prawomocny wyrok sadulub ostateczna decyzJe

administracyJnaOZaleganiuzuiszczeniempodatkbw，OPktlub sk比dekna

ubezpleCZenie spo圭ecznelubzdrowotne，ChybaZeWykonawcaodpowiednio

PrZedupbTWemteminudo skIadaniawnioskbwo dopuszczenie doudzia山

W POStePOWaniu albo przed upZywem terminu sk土a－dania ofert dokonaI

PねtnoScinaleZnychpodatkbw，OPねtlubskねdeknaubezpleCZeniespoleczne

lub zdrowotne wraz z odsetkamilub grzywnamilub zawar王　wia2a＝Ce

POrOZumieniewsprawiespIatytychnaleZnoSci；

4．wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia

Publiczne；

5．jeZelizamawlaJaCymOZestwierdzie，naPOdstawiewlarygOdnychprzesanek，

ZeⅥウkonawcazawarIzinnymiWykona－WCamlPOrOZumieniemaJaCenaCelu

ZakZdcenie konkurenql，W SZCZegdlnoscl，Jezelinaleねc do tei sameJ gruPy

kapitalowq w rozumieniu ustawy z dnia161utego　2007r．0　0Chronie

konkurendii konsumentbw，Zb勾rli odrebne oferty，OferbT CZeSciowelub

Wnioskio dopuszczenie do udziatu w postepowaniu，ChybaZe wykaね，Ze

PrZygOtOWaliteofertylubWnioskiniezaleえnieodsiebie；

6．jeZeli，WPrZyPadkach，Oktbrychmowawart・85ust・1，doszbdozakdcenia．

konkurenqlWynikajacegozwczeSnlqSZegOZaanga20WaniategoWykonawcy

lub podmiotu，ktdry naleZy z Wykonawca do tej samq grupy kapita－bwq

w rozumieniu ustawy z dnia161utego2007r・00Chronie konkurencji

ikonsument6W，ChybaZe spowodowane bTmZak6cenie konkurencjimoえe

by wyeliminowane winny sposdb niZ przez wykluczenie Wykonawcy

Zudzia王uwpostepowaniuoudzieleniezamewienia・

3．WykluczenieWykonawcynastepue：

a）wprzypadka．ch，Oktdrychmowawart・108ust・lpktllit・a－gipkt2，

na okres51at od dniauprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego

Zaistnieniejednejzpodstawwykluczenia，Chyba乞ewtymWyrOkuzosta王

OkreSlonylnnyOkresWykluczenia；

b）wpr2yPadkach，Oktdrychmowawart・108ust・lpktlユit・hipkt2，gdy

OSOba，Okt6rejmowawtychprzepisach，ZOStaIaskazanazaprzestepstW0

Wymienione w art・108ust・l pktllit・h，na Okres31at od dnia

uprawomocnienia sie odpowiednio wyroInlPOtWierdzajacego zaistnienie

jednもzpodstawwykluczenia，VVdaniaosta－teCZnもdecyをilubzaistnienia



zdarzenia bedacego podstawaiWykluczenia，Chyba Ze w wyI’Okulub

decyzJlZOSta－王OkreSlonylnnyOkreswykluczenia；

C）wprzypadku，OktdIymmOWaWart・108ust・lpkt4，naOkres，na－jaki

zosta壬　prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia

Publiczne；

d）wprZyPadkach，Oktdrychmowawart・108ust・lpkt5，na－Okres31at

odzaistnienia－Zdarzeniabedacegopodstawawykluczenia・

4・W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziaIu

W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia publicznego z a－rt・108ust・1，

Zama－WlaJa＝CyniebedzieZadaIpodmiotowychSrodk6wdowodowych・

1．0ferta skkdana＿JeSt POd rygorem niewaLnoSciw

w postaci elektronicznq opatrzonq podpisem zauf祉lymlub pocLplSem

osobistym・ZamawiaJaCyZaStrZega，ZekaZdydokumentmuSiby60PatrZOny

podpisem（przed zaszy五〇waniem），takZe postae elektroniczna－中skan

Oferty．ZamawiajaCy ZaStrZega，Le zbZenie podpisujedynie na formularzu

przeznaczonymdozkZenia／zmianylubwycofaniaofertyzapoSrednictwem

miniPortal／ePuap，niejestrdwnoznacznezezbZeniempodpisupodoferta・

2・WykonawcadoIaczadoofertyoSWiadczenia，Okt6ymmowav、Tart・125ust・

lustawyPzp：

a）Oniepodleganiuwykluczeniuzpostepowania－（za互czniknr3doSWZ）

b）ospe左nianiuwanmkdwudziaIuwpostepowaniu（ZaIaczniknr4doSWZ）

－WZakresiewskazanymwrozdzialeIIpodrozdziaねch7i8SWZ・

3．03Wiadczenia＿tOStanOWia＿dowbdpotwierdzajacybrakpodstawwykluczenia

orazspelnianiewarunkdwudziamwpostepowaniu，na－dziefiskkdaniaofert，

BTmCZaSOWOZaSteP可acywmaganepodmiotoweSrodkidowodowe∵WSkazane

wrozdzialeIIpodrozdziale7pkt9・2SWZ・

4・Wymagana forma dla・Skladanych dokumentdw‥　formularz oferty，

oSwiadczenia，WkaZy Skねdane sa．pod rygorem niewaゑnoSci w formie

elektronicznejlub wpostacielektroniczneJOPatrZOng POdpisemzaufa＿nym

lub podpisem osobistym osoby upowaZnionef do reprezentowania

Wykonawcew zgodnie z forma reprezentaql OkreSlona＝　W dokumencie

re］eStrOWymWIaSciwymdla、formyorganizacyJnejlubinnymdokumencie・

5．0台wiadczenieskねdajaodrebnie：

a）Wykonawca／kaZdy spoSr6dWykonawc6wwsp61nie ubiegajacych sie

O udzielenie zamと〉Wienia＿．W takim przyPadku oSwiadczenie potWierdza

brakpodstawwykluczeniaWykonawcyorazspehianiewarunkdwudzialu

W POStePOWaniu w zakresle，W jaldm kaZdy z WykonaWCdW WkazIUe

SPe土nia＿niewarunkdwudziaIuwpostepowaniu；



摺翻誇

l⊃）podmiot trzeci，na ktGrego potencjaZ powo叫e sie Wykonawca celem

POtWierdzenia speInienia warunkdw udzia土u w postepowaniu・W ta＿kim

PrZyPadkuoSwiadczeniepotwierdzabrakpodstawwykluczeniapodmiotu

OraZ SPehianiewarunk6wudzia士uwpostepowaniuwzakresie，Wjakim

POdmiot udostepnia swoje zasoby Wykonawcy Oezeli dotyczy），

伝amαul匂qcu LUアユ折k互e podsαしUg tUgkhLCZenia LU O（れiesie高批　do

podmio血でZeCiego）；

C）podwykonawcy，na kterych zasobach Wykonawca nie polega przy

VTykazywaniu spe壬nienia Warunkdw udzia王u w postepowaniu・W takim

PrZyPadku oSwiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia＿

POdwykonawcy OeZeli dotycZBr）　Tamau力匂qcy∴UertLFfctde podstawy

Wyfctuczeniawodniesleniudopo‘Wyk0naWCy）・

6．Samooczyszczenie－WOkolicznoSciachokreSlonychwart・108ust・lpktl，

2，5i6ustawyPzp，Wykonawcaniepodlegawykluczeniu，JeZeliudowodni

ZamawlaJaCemu，ZeSPeIni土ねcznlenaStePuaCePrZeSIanki：

a）naprawillub zobowiazat sie do naprawienia szkody WyrZa。dzonej

PrZeStePStWem，∴∴Wykroczeniem lub swoim nlePraWldbwym

POStePOWa－niem，WbTmPOPrZeZZadoSCuczynieniepienieZne；

b）WyCZerPl尭Co wyjaSnil faktyi okolicznoSci zwiazane z przestepstwem，

Wykroczeniem lub swoim nlePraWidlowm postepowaniem oraz

SPOWOdoWanymi przez nie szkodami，　akbTWnie wspd車ra－Cua＝C

Odpowiednio z wIaSciwymi organami，W bTm Organami Sciganialub

ZamaWlaJaCym；

C）podj社konkretneSrodkitechniczne，Organizacyineikadrowe，Odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestepstwom，　Wykroczeniom lub

nlePraWidIowemupostepowaniu，WSZCZeg61noSci：

－　ZerWal wszelkie powiazania z osobami lub podmiotami

OdpowiedzialnymizanlePraWidわwepostepowanieWykonawcy，

－　ZreOrganizowaIpersonel，

－　Wdro2ylsystemsprawozda．wczoSciikontroli，

－　utWOrZy土　struktury audytu wewnetrznego do monitorowania

PrZeStrZeganiaprzepISdw，WeWnetrZnyChregulaqilubstandardC）W，

－　WPrOWadzi圭　Wewnetrzne regulaqie dotyCZaCe OdpowiedzialnoSci

iodszkodowaflZanlePrZeStrZ等anieprzepISbw，WeWnetrZnyChregulaql

lub standarddw．

d）ZamaWiajacy ocenia，CZy POdjete przez Wykonawce czynnoSci sa

WyStarCZaJaCe do wkazaniaJegO rZetelnoScl，uWZgledniaJ∈tC Wage

i szczegdlne okolicznoSci c勾Tnu WYkonawcy，aJeZeIi uzna言2e nie sa

WyStarCZaJaCe，WykluczaWykona－WCe・

7．Wykonawcaskねda：

1）Formularzofertyzgodniez∴Za－ねcznikiemnr2doSWZ・

一　〇ferta musi byと　kompletna，b・Obejmowa（三　wszystkie pozyqe

formularza．



－　Wykona＿WCa ZObowiazanyjest wypeInielbrmularz oferty za－Wierajacy

W SZCZegOlnoSci：WartOS60fertowa brutto（oraz wartoSe podstawowa－

i opqe nettoi staWke podatku，Cene jednostkowa二，OSwiadczenie o

okresiezwiazania一〇fertaora2，akceptaqlWSZyStkichpostanowiehSWZ

IPrCJektowanychpostanowiehumoⅥybeZ∴ZaStrZeZeh・

2）Pe宣nomocnictwo

－　Gdyumocowanie osobyskkdajacq oferteniewynikaZ；dokumentbw

rqestrovTyCh，Wykonawca，ktOryskkda■　Ofbrte za poSrednictwem

pe壬nomocnika，POWiniendoZaczyedooferbrdokumentpe土nomocnictwa

ObejmujaCy SWym Zakresem umocowanie do zbZenia ofertylub do

zねえeniaofertyipodpisaniaumowy・

－　PeInomocnictwo powinno posiada ta＿ka sama fome jak oferta＿，

匂，POWinno zostae z圭OZone w formie elektronicznejlub w postaci

elektronicznei opatrzonq podpisem zaufa－nym lub podpisem

OSObistym．

－　Dopuszcza sie r6wniezprzedね2enie elektronicznもkopiidokumentu

poSwiadczonq za zgodnoS（三∴z oIYgina王em przez notariusza，

B．podpisanej kwall五kowanym podpisem elektronicznl n OSOby

POSiadajaceJuPraWnienianotariusza・

－　W przypadku Wykonawcdw WSP61nie ubiegaJa－CyCh sie o ud2，ielenie

zamdwienia Wykonawcy zobowiaza＿ni sa do ustanowienia＿

petnomocnika・Dokument pehomocnictwa，Z treSci ktdrego bedzie

Wynikaわ　umocowanie do reprezentowania w postepowaniu

oudzieleniezambwienia＿tyChWykonawc6wnaleZyzaねczyedooferbT・

－　Pe土nomocnictwopowinnobyezaねczonedo oferbTipowinnozawierae

WSZCZegdlnoSciwskazanie：

1・POStePOWaniaozamdwieniepubliczne，ktdregodotyczy，

2・WS2yStkich Wykonawcdw ubiegaJa＿CyCh sie wspdlnie o udzlelenie

zamdwieniavJymienionychznazwyzokreSleniemadresusiedziby，

3．ustanoWionegope壬nomocnikaorazzakresuJegOumOCOWania・・

A．Sp6批a cywilna zaZacza petnomocnictwolub dokument，Z ktbrego

Wynikapetnomocnictwo－umO、eSP61kicywilnejlubuchwaIe・

B．Konsorejum doracza＿　Petnomocnictwo　（do reprezentowania

WPOStePOWaniuWykonawcdWWSPdlnieubiegaJaCyChsie oudzlelenie

zam6wienia＿　albo do reprezentowania w postepowaniui zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego）lub umowe regult彊ca＝

wspdbra＿Cekonsorqum，ZktbreJWynikaustanowionepe王nomocnictwo・

3）OSwiadczenie Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie o udzielenie

Zam6wienia OeZelidoiyczy）

－　Wkonawcywsp61nieubiegaJaCySieoudzieleniezamdwienia，SPOSr6d

ktbrych tylko jeden spe王nia warunek dobTCZaCy uPraⅥmieh，Sa

ZObowiazanidolaczyedo ofertyoSwiadczenie，ZktdregoWynika，ktbre

dostawywykonaJaPOSZCZeg61niWykonawcy．



ー　Wykonawcy wsp61nie ublegaJaCy Sie o udzielenie zamdwienia moga

P01egae na zdolnoSciach　もTCh z Wykonawc6W，ktdrzy∴Ⅵykonaja

dostawy，do realiza匂i kt6rych te zdolnoSci sa Wymagane・W takid

Sytua匂iWykonawcysazobowiazanidoねczyedo ofertyoSwiadczenie，

Zktdregowynika，kt6redostaⅥVWykonaja＝POSZCZegOlniWykonawcy．

4）Zastrzezenietajemnicyprzedsiebiorstwa

－　W sytuacji，gdy ofertalubinne dokumenbr Skladane w toku

POStePOWaniabedazawierabTtajemniceprzedsiebiorstwa，Wykonawca

WraZZPrZekazaniemtakichinformaql，Za＿StrZega，Zeniemogabyeone

udostepniane oraz Wykazuje，Ze za．strzeZoneinfomaqe stanowla

tajemnice przedsiebiorstwa．w rozumieniu przepIS6w ustaw

Z16kwietnia1993r．Ozwalczaniunieuczciwejkonkurenq11．

－　W przypadku braku wskazania w spos6b jednoznaczny，ktere

informaqe podlegaJa OChronie jako tajemnica przedsiebiorstwalub

braku uzasadnienia za－StrZeZenia poprzez wskazanie przyczyn

fakbTCZnyCh i wskazanie spelniania podstaw normat”TnyCh

uprawnlaJaCyCh do dokonania．za＿StrZeZenia，ZamawlaJaCy mOZe nie

uznae prawidbwoSci dokonanego zastrzeZenia tajemnlCy

PrZedsiebiorstwa bez obowiazku Zadania dodatkowch wyJaSnieh od
Wykonawcy・

－　W takim przypadku ZamawlajaCy ZWOlniony bedzie od wszelk］d

OdpowiedzialnoSci za jakiekoIwiek ewentualne szkody powsta圭e

W ZWiazku zIHaWnieniem za．strzeZonychinformaql OSObom trzecim．

ZastrzeZenie informaql，danych，dokumentdw lub oSwiadczeh

niestanoWlaCyCh tajemnlCy PrZedsiebiorstwaw rozumieniu przepISdw

OnieuczciwもkonkurendilubnieWykaza＿nle，lZZaStrZeZoneinformaqe

StanOWia tajemnice przedsiebiorstwa poWOdujeich odtajnienie．

Wykonawca＿nie moZezastrzecinformadi，O ktdrych mowawart・222

ust．5ustawyPzp・

一　JeZeli dokumenty elektroniczne，PrZekaiyWane PrZy u2yciu Srodk〔〉W

komunikacjlelektronicznq，ZaWieraJainformaqestanowlaCetajemnice

PrZedsiebiorstwaw rozumieniu przepISOwustawyz dnia16kwietnia

1993r．0ZWalczaniu nieuczciw匂konkurenqii（Dz・U．Z2020r．poz．

1913），Wkonawca，W Celu utrzymania w pouhoSci bTChinfbrmaqii，

PrZekazIUeje W Wydzielonymi odpowiednio oznaczonym pliku，WraZ

Z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia，，Zalacznik stanowiacy

tajemnlCe PrZedsiebiorstWa’’anastepnie wrazz plikamistanowlaCymi

JaWnaCZeSenaleZytenplikzasZD血owae・

－　Uwaga：Sam fakt oznaczenia plikulub dokumentdwiobarczenieich

kla：Lmla∴力tajemnica przedsiebiorstwa”nie wyczerpue znamion

wykazania dziak五言akie Wykonawca podjal celem zachowaniaich

POu宜10Sci．W przypadku braku pISma＿uZaSadniaJaCegO ZaStrZeZenie，

ZamaWiajacybedzieupowaZnionydoodtajnieniatychdokumentbw・



5）InfbrmaCje dotyczace Wykonawcy（zaIa＿CZnik nr2　do SWZ）w tym

dokumencie Wykonawca sk壬ada oSwiadczenie w zakresie speInienia

wymogdw RODOi podwykonawc6w orazinforma（je czy vvbdr oferbT

Wykonawcy bedzie prowadziIdo powstania u ZamawlaJaCegO Obowiazku

POdatkowego・

WykazpodmiotowychSr。dk6wdowodowych

L Zgodnie z a－rt・274　ust・l ustawy Pzp，ZamawlaJaCy PrZed wyborem

najkorzystnidsz匂OfeIもrWeZWieWykonawce，ktdregoofertazostaIanajwyZ匂

oceniona，do z王02enia．wwyzna＿CZOrDTmterminle，nie kr6tszym ni25dni，

aktualnych na dzieh z士OZenla，naStePuJaCyCh podmiotowych Srodk6w

dowodowych：

1）dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnieh do wykonywanie

dziaねInoSciwzakresie gospodarkiodpadamiweteryna－rylnymio koda・Ch

wskazanych przez ZamaWiaja．cego w OPZ（zgodnie z Rozporzadzeniem

MinistraKlimatuzdnia2stycznia2020r．wsprawiekataloguodpa．ddw）一

w zakresie potwierdzaja＿Cym SPehianie warunku，O ktdrym mowa w

rozdziale2podrozdziale7pkt7・2SWZ，

2）dokument potwierdzajacy，乞e wykonawca jest wpisany do rejestru

Podmiot6wgospodartJacychodpadami，Oktd鴫TmmOWaWart・49ust・l

usta：Vy∴Z dnia14　grudnia　2012　roku o odpadach w zakresie

umoZliwiajacym transport odpaddw weterynaryjnych／zakaZnych

Odpaddw weterynar：nnyCh　－　W Zakresie potwierdzajacym spelnia－nie

warunku，Okt6rymmowawrozdziale2podrozdziale7pkt7・2SWZ

2・Wykonawca skIa－da podmiotowe Srodki dowodowe aktualne na dzieflich

zIoZenia．

3．Wykonawcy skIadaja＝dokumenty w formie elektroniczn句lub w postaci

elektronicznejopa＿trZOnejpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistBmOSOby

upoWaZnionej do reprezentowania wykonawcbw zgodnie z forma

reprezentacji okreSlonaw dokumencie refestrowym wZaScIWm dla fbrmy

OrganizacyJnejlubinnymdokumencie・

4．Wkonawca nieJeSt ZObowiaza・ny do zわZenia・POdmiotowych Srodkdw

dowodoWyCh，ktdreZama．wlaJaCyPOSiada，je2eliWykona－WCa・WSkaZeteSrodki

orazpotwierdziichprawidbwoSdiaktualnoSe・

Zama．wlaJaCynieWymagaWniesieniawadium・

1．0Ierta wraz∴Z∴Zaねcznikami musi zosta（ミsporzadzona w jezyku p01skim，

zloZonawpostacielektroniczneJOraZPOdpisanakwali丘kowanympodpisem

elektronic2，nym，POdpisemosobistymlub podpisemzaufanymPOdIygOrem



niewaLnoSci．Z土02enie oferbT WJma＿ga Od Wykonawcy zarもestrowa－nia．sie

izalogowanianaminiPortalu・

2．Wykonawcamaprawo zb2ye bTlkojednaoferte・OferbTWykonawcy，ktdnT

PrZedIoZywleCe〕niZjedna＿Oferte，ZOStana＝Odrzucone・

3・Wykonawca skねda oferte wraz∴∴Z∴∴Wymaganymi oSwiadczenia一mi

idokumentaml，WSkazanymiwrozdzialeIIpodrozdziale7i8SWZ．

4・Doup王ywuteminuskIadaniaofertWykonawca－mOZewycofa－eOferte・Sposbb

postepowania w przypadku WyCOfania oferty w systemie zosta土Opisany

WInstrukcjikorzystaniazsystemuminiPoHalstanowlaCqZaねczniknr8do

SWZ．

1・Wykonawca okreSla cene realizaql Zamdwienia poprzez wskazanie

wfomularzuoferbTWgWZOruStanOWiacegozata．czniknr2doSWZ・

2．Laczna cena oferty bmtto musi uwzgledniae WSZyStkie koszty zwiazane

ZrealizaqaprzedmiotuzamdwieniazgodniezopISemPrZedmiotuzamdwienia

OraZPrqjektowanymlPOStanOWieniamiumowyokreSlonymiwzaLa，CZnikunr

6do SWZ．

3．Zamawiajacynieprzewid可emoZliwoScizmianycenybrutto cenyoferty，Za

Ⅵ加筆tkiem zmian umowy wskazanych w prcjektowanych postanowieniach

umowystanowlaCymZaねczniknr6doSWZ・

4．CenaofertypowinnabyewyraZOnaWZlotychpoIskich（PLN主

5・Ceny musza bye：POdanelWyliczone w zaokragleniu do dwdch mlqSC PO

PrZeCinku（zasada zaokraglania－POni袖　5　naleZy kohc6wke pominae，

POWyZ匂irdwne5naleZyzaokra＝gliewgdre）・

6．JeZeli oferta bedzie zawieraねceny jednostkowe wyraLone jako wielkoSci

matematyczneznajdl＿埴ce sie natrzecimik01匂nymmiejscu po przecinku，

zostanieodrzuconanapodsta＿Wieart．226ust・lpkt4i5ustaⅥyPzp．

7．Cena okreSlona w ofercieJeSt Cena ryCZa址owa．Oferowana cena musi

ZaWieraCwszystkiekosztyzvLTia＿Za＿neZrealizaqiazamdwienia，jakrdwnieZinne

koszもT

wnichniel＿】jete，abezktdnTChniemoZnawykonaezam6wienia，atakZezyski・

8．Cena．oferbTICenyjednostkowemuszaob匂mowaewszystkiekosztyzmTiazane

zrealiza＿daprzedmiotuzamdwienia∴WSZyStkieinnekosztyorazewentua－lne

upustyirababT a takZe wszystkie potencja－lne ryzyka－ekonomiczne言akie

mogaⅥyStaPICPrZyrealizac担PrZedmiotuumoWy，Wynikajacezok01icznoScl，

ktdrychniemoZnabybprzewidzieewchwilizawieraniaumoWy・Wykonawca

jeSt ZObowiazany skalkulowae cene na podsta・Wie wszeIkich wymogow

zw1年ZanyChzrealizaqazamdwienia一，WSZCZeg61noSci：

a）kosztyunieszkodliwieniaodpaddw，u却Ciaspedalistycznegosprzetu；

b）koszty pracy－Pr2功eta do ustalenia ceny nie mo2e bye nizsza od

minimalnegowynagrodzeniazapracealbominimalndstawkigodzinowq



ustaユonych na＿　POdstawie ustawy z dnia＿10　paZdziemika　2002　r．

Ominimalnymwynagrodzeniuzaprace（Dz・Uz2020，POZ・2207）；

C）koszty eksploa－tadi wykorzystywanego sprzetu do prac，Paliwa，

transportu，kosztyubezpieczenia，amOrtyZaqiiitp．；

d）podatekodtowardwius土ugobowlaZ可acynadzieh skladaniaofertoraz

POdatek akcyzowy，jeZelina podstawie odrebnych przepIS6w sprzedaL

towaru（ustugi）PodlegaobciaZeniupodatkiemodtowardwius圭ugoraz

POda＿tkiemakcyzowym；

e）inneopねtyOeZeliWykonawcata・kieprzewid可e主

9・Wykonawca zobowiazany JeSt ZaStOSOWae StaWke VAT zgodnie

Z ObowiazuacymlPrZePISamiustawy zll marca2004r・O POdatku od

towardwiustug・

10．Wykonawcawskaz巾ewformularzuoferty：

a）cenejednostkowabruttozalkilogram，

b）obowiaz可acastawkepodatkuVAT，

C）ねcznawartoSenettoorazbruttozarealizadezam6wieniaobliczonana

POdstawiecenjednostkowychiiloSciodpadGw・

Wtensposdbobliczonacenabruttopodanawz壬obTChjestuwaZanazacene

Ofertowaibedziebranapoduwageprzyocenieofert．

11．Zgodnie zart－・225ustawy PzpJeZelizostaIazb20na Oferta，ktdrq wybdr

PrOWadzimy do powstania u Zama．wlaJaCegO Obowiazku podatkowego

ZgOdniezustawaZll marca2004r・O POdatkuod towar6wius壬ug，dla－

Celdw zastosowa＿nia＿kryterium cenylub kosztu Zamawiajacy dolicza do

PrZedstawionqwtejoferciecenykwotepodatkuodtowarewiuslug，ktdra

mia王byobowiaZekrozliczye．WtakiefsytuaqjiWykonawcamaobowia：Zek：

a）poinformowaniazamawiajacego，Zewyb6rjegooferbTbedzieprowadziZdo

POWStaniauzama－WlaJaCegOObowiazkupodatkowego；

b）wskazania nazwy（rodzaju）towarulub us土ugi，ktdrych dostawalub

Swiadczeniebedaprowa＿dzitydopowstaniaobowiazkupodatkoWegO；

C）wskazaniawartoScitowarulubus山giot＊tegoobowiazkiempodatkoⅥym

ZamaWiajaCegO，bezkwotypodatku；

d）wskazania stawkipodatku od towardwius壬ug，ktdrazgodnie zwiedz往

Wykonawcy，bedziemiaねzastosowanie・

12．InformaqewpowyZszymzakresieWykona＿WCaSkladawzaねcznikunr2do

SWZ．BrakzloZeniaww．informaqiibedziepostrzeganyjakobrakpowstania

ObowiazkupodatkowegouZamawlaJaCegO・

13．WykonawcaponosiwszelkiekosztyzwiazanezprzygotowaniemizbZeniem

Oferも「．

A．InformacJeOg61ne



1）W postepowaniu o udzielenie zambwienia komunikaqia miedzy

ZamawlaJaCymaWykonawcamiodbywasieprzyuzyclu：

a）miniPortalu，dostepnegopodadresem：https：／／miniportal．uzp．gov．pl／

b）ePUAPu，dostepnegopodadresem：https‥／／eDuap・gOV・Dl／wps／portal

C）pocztyelektronicznej．

2）OsobywskazanedoporozumiewaniasiezWykonawcami

a）wzakesie dotyczacym przedmiotu zamdwienia：　JustIma

Olendrzyfiska，LidiaObrebska

b）wzakresie dobrczacym zagadnieh proceduralnychi komunikaqii

elektronicznも：LuizaCytarska．

3）Wykonawca zalnierzajacy wziae udzial w postepowalliu o udzielenie

Zamdwienia publicznego，muSI POSiada．e konto na ePUAP．Wykonawca－

POSiadajacykontonaePUAPmadostepdonastepuacychformula－rZy：

a）”FomularzdozIoZenia，Zmiany，WCOfaniaoferbTlubwniosku”oraz

b）”Fomularzdokomunika匂i”・

4）Wymagania techniczne i organizacyjne wysy圭ania i odbierania

dokumentdw elektronicznych，elektronicznych kopii dokCLmentbw

i oSwiadczeh orazinfomaql PrZekazywanych pr勾Tich u2yclu OPISane

ZOStalywRegulaminiekorzyStaniazsystemuminiPortalorazWarunka＿Ch

korzystania z elektronicznq platfomy ushlg administraqjl Publicznq

（ePUAP）・

5）Maksymalny rozmiar plik6w przesy王nych za poSrednictwem

dedykowanychfomularZy言FomularzzIoZenia－，Zmiany∴WyCOfe瀬高aoferB，

lubwniosku”i”Fomularza＿dokomuhika（串”wynosi150MB．

6）Za date przekazania oferbT，Wnioskew，ZaWiadomieh，dokumentbw

elektronicznych，OSwiadczehlub elektronicznych kopiidokumentdwlub

oSwiadczehOraZimychinfomaqlPrZI刀muJeSiedateichprzekazaniana

ePUAP．

7）Instruk（ね　korzystania z systemu stanowi zala＝CZnik nr　8　do SWZ・

InstrukdazostaIazamieszonatak℃bezpoSrednionaminiPortalu・Uwaga！

Przed przystapieniem do skIadaniaofbrty，Wykonawcajestzobowiazany

2，aPOZnaesiezInstrukcjakorzystahiazsystemu・

8）ZamawiajaCy PrZekaz巾elink do postepowania orazID postepowania

wzaZacznikunr9doSWZ．DanepostepowaniemoZnawyszukaerdwniez

naLiSciewsZyStkichpostepowahwminiPortaluklikajacwczeSnlq OPqe

”DlaWykonawcbw”lubzestronygIewnejzzaldadkiPostepowania・

B．SposebkomunikowaniasiezamawiajacegozWykonawcami（niedotyczy

SkIadaniaoftHtiwniosk6W）

1）W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja pomiedzy

ZamawlaJaCym a Wykonawcamiw szczegblnoSci skkdanie oSwiadcze丘，

Wniosk6W（imych niZ wskazanych w rozdzialeIH podrozdziale　2，



ZaWiadomief10raZPrZekazywanieinfomadiodbywasieelektronicznieza

POSrednictwemdedykowanego fomularza：”Fomularzado komunikaqii”

dostepnegonaePUAPorazudostepnionegoprzezminiPortaLWewszelkie

korespondencjizwiazanejzniniejszympostepowaniemzamawiajacy

i Wykonawcy poshlguja Sie numerem ogtoszenia BZPlubID

postepowania・

2）ZamaLWiajacymoZerdwnieZkomunikowaesiezWykonawcamizapomoca

POCZtyelektronicznej，ema－il：WiwoIsztvnの01sztvn・Wiw・富0V・P1

3）DokumenbT elektroniczne，　Skねdane sa przez Wykona－WCe∴Za

POSrednictwem　”Formularza＿　do komunikacji乃　jako zaZaczniki・

ZamawiaJaCy dopuszcza rdwniez moZliwoSe skIadania dokumentew

elektronicznychzapomocapocztyelektronicznef，naWSkazanywpkt2na

adresemaiLSposdbsporzadzaniadokumentdwelektronicmychmusibyC

ZgOdny z wymaganiami okreSlonyml W rOZPOrZadzaniu Prezesa Rady

Ministrdw z dnia30grudnia2020r・W SPraWie sposobu sporzadzania

lPrZekazywaniainfomaqlOraZWymagahtechnicmyChdladokumentdw

elektronicznychorazSrodkdwkomunika（jlelektroniczneJWPOStePOWalhu

O udzieleniezam6Wieniapublicznegolub konkursie（Dz・U・Z2020poz・

2452）Orazrozporzadzeniu MinistraRozwcju，PracyiTechnologiizdnia

23grudnia2020r．wsprawiepodmiotowychSrodkOwdowodowychoraz

imychdokument6wluboSwiadcze五言akichmoZeZadaとZamawlaJa＿CyOd

Wykona＿WCe（Dz．U．Z2020poz．2415主

4）WykonawcapowinienswQjadrespocztyelektroniczn匂wskaza・eWOfercie・

1．0fertenale勾TZ圭ozyewterminiedodnia13kwietnia2022r・do繕od2；・9・00・

2．WykonawcaskladaofertezapoSrednictwem”Formula・rZa－doz壬02enia・，ZmialTy，

WCOfaniaofertylubwniosku”dostepnegonaePUAPiudostepnlOnegOr6wnieZ

na＿miniPortalu．FunkCjonalnoSe do zaszyfrowania oferty przezWykonawce

jeSt dostepna dla wykonawcdw na miniPortalu，W SZCZegOねch danego

POStePOWania＿．WformularzuofertyWykonawca．zobowiazanyjestpodaeadres

Skrzynki ePUAP，na ktdIym PrOWadzona bedzie korespondenqa zwlaZana－

ZPOStePOWaniem・

3．0fertenaleZysporzadziCwJeZykupoIskim・

4．Oferte sk土ada sle POdIygOrem niewaZnoSci w formie elektronlCZnqlub

W POStaCi elektroniczneJ OPa－trZOnq POdpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym．

5．Spos6b z壬02enia oferbT，W∴tym zaszyfrowania oferty opisany zostal

W∴∴∴”Instrukcji u勾γtkownika’’，　　dostepnq na stronie

https：／／miniportal．uzp．gov．pl／

6．JeZelinaoferteskladasiekilkadokument6W，WykonaWCaPOWinienstwor2yC

folder，do ktbrego przeniesie wszystkie dokumenbT OferBT，POdpisa＿ne



kWalifikowanympodpisemelektronicznym，POdpisemzaufanymlubpodpisem

OSObisbTm．Nastepnie z tego fblderu Wykonawca zrobi folder・Zip（bez

na＿dawaniamuhaseHbezszyfrowania）・WkolqinymkrokuzapoSrednictwem

Aplikadidoszyfr’OWania＿WykonaWCaZaSZyfrl可efolderzawierajacydokumenty

Skねdajacesienaoferte・

7．JeZeli dokumenもT elektroniczne，PrZekaiZyWane PrZy uZyciu Srodkew

komunikacji elektronicznq，ZaWieraJa－informaqe stanowiace tajemnice

przedsiebiorstwawrozumieniuprzepISOWuStaWyZdnia16kwietnia1993r・

o zwa＿lczaniu nieuczciw匂　konkuren（串（Dz・U・Z　2020　r・POZ・1913），

wykonawca，W CeluutrzymaniaW POumoScitychinfomaqii，PrZekaz可eje

W Wydzielonymi odpowiednio oznaczonym pliku，WraZ∴Z jednoczesnym

zaznaczeniem polecenia，，ZaIacznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstWa”

a nastepnie wraz z plikami stanowlaCymiJaWna CZeSe nalezy ten plik

ZaSZyfrowae．

8．Do oferty naユeZy doねczye oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu，

SPehianiuwarunkdwudziaIuwpostepowaniu（zaIacznikinr3i4do SWZ）

w fbrmie elektroniczn匂lub w postaci elektronicznel OPatrZOnq POdpISem

zauf去n〕mlubpodpisemosobistym，anaStePniezaszy五〇waewrazzplikami

StanOWlaCymioferte・

9・Do przygotowaniaofertyzalecasiewykorzystaniefomularzaoferty，ktbrego

wzdr stanowi za圭acznik nr2do SWZ・W przypadku，gdy Wykonawca＿nle

korzystazprzygotowanegoprzezZamavlTiajacegowzoru，WtreSciofertynale勾r

ZamieSciewszystkieinfoma＿qiewyma－ganeWfomularzuoferty・

1〇・〇fertamoZebyezbあnatylkodoup士ywuterminuskZadaniaofert・

11．WykonawcamoZeprzedupbTWemterminudo sk土adaniaofertwycofaeoferte

za poSrednictwem，，Formularza do zbZenia，Zmiany，WyCOfania ofertylub

wniosku，，dostepnego na－ePUAPiudostepnionego rewnieZ na miniPortalu・

Spos6bwycofaniaofertyzosta土opisanyw，Instrukqiiu勾γtkoWnika’’dostepnqi

naminiPortalu．

12．Wykonawca po upbWie terminu do skIadania ofert nie moZe skutecznie

dokona．ezmianyaniwycofaezねZonejoferbT・

13．0tWarCie ofertnastapIW dniu13kwietnia2022r・o godz・9：30poprzez

uzycle meChanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu w

zakねdceDeszyfrowanienaminiPortaluinastapIPOPrZeZWSkazanieplikudo

OdsZD宙owania・

14・ZamawlaJaCy，naJPOZnlq PrZed otwarciem ofert，udostepni na stronie

internetowejPrOWadzonegopostepowaniainfbmaqeokwocle，jaka＝Zamierza

PrZeZnaCZyCnaS五nansowaniezambwienia・

15．W przypadku wystapienia awarii systemu teleinformabTCZnegO，ktdra

SPOWOd可e brak moZliwoSci otwa＿rCia ofert w terminie okreSlonym przez

ZamawlaJaCegO，OtWarCieofbrtnastalPlniezwIoczniepousunleCluaWarii・

16．ZamawlaJaCy POinfomlPe O Zmianie terminu otwarcia ofert na stronie

internetowgprowadzonegopostepowania－・



17．ZamawlaJaCy，niezwlocznie po otwarciu ofert，udostepnia na stronie

internetowqprowadzonegopostepowaniainformaqeo‥

a）nazwach alboimionachi nazwiskach oraz siedzibachlub miqisca＿Ch

PrOWadzon匂　dziaklnoSci gospodarczej ba－dz mlqSCaCh zamieszkania

Wykonawcdw，ktC型TChofertyzostatyotwarte；

b）cenachlubkosztachzawartychwofertach・

1．Wykonawcapozostaje ZWlaZany

2．Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz zupbwem terminu

sk王adania ofert．

3．Wprzypadku，gdyWybdrnajkorzystniejsz匂ofertyniena＿StaPiprzedupIywem

teminu zwlaZania oferta okreSlonego w SWZ，ZamawlaJaCy PrZed upbTWem

teminuzwlaZaniaofertaZWraCaSlejednokrotniedoWykonawcdwowyraZenie

ZgOdy na przed王uZenie tego terminu o wskaL2yWany PrZeZ nleg00kres，nie

dIuZszyniz30dni．

4．Przed圭uZenie terminu zwiazania oferta，O kterym mowa－W uSt．3，Wymaga

zbZenia przez Wykonawce pISemnegO OSwiadczenia一〇WyraZeniu zgody na

PrZedZuZenieteminuzwlaZaniaoferta－・

1．Za＿　Oferte najkorzyStniqsza zostanie uznana．　oferta zawieraJaCa

najkorzystniqszybilanspunktdwwkryteri6W：

1）Kl－Cenabruttooferty

2）K2－CzestotliwoSeedbiom

2．Ca王kowitaliczba．punktdw jaka＿　OtrZyma Oferta zostanie obliczona wg

POniZszegowzoru：K＝Kl＋K2，gdzie：

K－Ca土kowitaliczbapunktdw

K1－PunkbTuZySkanewkryteriumKl－”Cena－bruttooferty”

K2－PunktyuZySkanewk項TteriumK2－”CZeStOtliwoSeodbioru”・

3．0ccnapunktowawkryteriumKl－”Cenabruttooft質ty”zostaniedokonana

na podsta＿Wie Zacznq ceny ofertowej brutto wskazaneJ PrZeZ Wykonawce

Wfbrmularzuofertyprzeliczonawed山gwzoruopisanegowtabelipowy匂．

4．0ccna punktowa w kfyterium K2－，，CzeStotliwoSe odbioru”zostanie

dokonanywed壬ugzasadopISanyChwtabelipowyzeJ・

5．PowyzsZym kryteriom ZamawlaJaCy PrZyPISa＿I nastepuJaCe ZnaCZenie oraz

SpOSと）boceny：

KIyterium �Waga （％） �Maksymalna liczba Punktdw �Sposebocenymetodapunktowa＿WgWZOru 



Kl－Cena bruttooferty �60％ �60，00 �Cena＿naJniZszazewszystkichofert 
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Ⅹ 

CenaOferもTbadanej 

100pktx60％ 

K2－ �40％ �40，00 �K2－JeZeliWykonawcabedziedokonywae 

odbioru 

・jedenrazwtygodniu，jegOOfertaotrzymaO 

pkt． 

・dwara2号TWtygOdniu，jegoofertaotrzyma20 

CzestotliwoSe ���pkt． 

odbioru ���・trZyraiZyWtygOdniu，」egOOfertaotrzyma40 

pkt 

BrakwskazaniaczestotliwoSciodbiombedzie 

POtraktowanejakoprzyJeCleminimalnej 

CZeStOtliwoSciodbioru，CZylilrazwtygodniu． 

RAZEM �100％ �100，00 � 

6・PunktaqaprzyZnaWanaOfertomwposzczeg61nychkryteriachbedzieliczona

z dokIadnoScia do dwdch mleJSC PO PrZeCinku．Najwyzszaliczba punktdw

WyZnaCZynajkorzystniejszaoferte・

7．2amawlaJaCy udzieli zambwienia Wykonawcy，ktdrego oferta＿　OdpoWiadaと

bedziewszystkimwyma一ganiomprzedstawionymwustawiePzp，OraZWSWZ

i zostanie oceniona jako najkor2yStniqsza．w oparciu o podane kryteria

Wybom・

8．JeZeliniebedziemoZnawbraenajkorzystniejszもofertyzuwaginato，Zedwie

lub wiec匂Ofertprzedstawia＿takisam bilans cenylinnych kryteribw oceny

ofert，Zamawiajacy wybierze spoSrdd bTCh ofert oferte，ktGra otrzymah

najwyZszaocenewkIyterium，，Cenabruttooferty’∴

ZamawlajaCyniebedzieprzeprowadza土negoqa一glWCeluulepszeniatreSci

PrqjektowanepostanowieniaumowstanowizalaCZniknr
OferbT jest jednoznac2；ne Z akceptaqia przez Wykonawce prqjektowanych

POStanOWiehumow・

2．Umowa，ktdra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia ninleJSZegO

POStePOWania o udzielenie zambwienia，bedzie zawiera比wszystkie zapISy

POdanew prqjektowanych postanowieniach umow stanowiacych zatacznik
nr6doSWZzuwzglednieniemtreScioferty・



3・Dopuszcza→Sie moZliwoSezmianpostanowlehumovywstosunkudo treSci

oferty，na＿POdstawiekt61亭dokonanowyboruWykonawcy，ZgOdniezart・455

ust・1，aWSZCZegdlnoScipktlustawyPzp，WnaStePuaCymZakresielprZy

WyStaPleniuokreSlonychwarunkdw：

1）wprzypadkuzmianystawkipodatkuodtowardWius山g－naStaPizmiana

WnagrOdzenia Wykonawcy・Zmianie ulegnie cenajednostkowa brutto

wzakresieodpowiadajacymzmianiestawkipoda－tkuVAT，

2）w przypadku zmiany przepisew prawa powszechnie obowiazl東cego，

ktbra ma－WP土yw na termin，SPOSdblub zakres realizaql PrZedmiotu

umOWy・

3）wprzypadkuzmianpodwykonawstwa，B・

a）zmianyPodwkonawcywskazanegowofercie，

b）zmiany czeSci zam6wienia，ktbra∴WVkonawca zamierza zlecie

PodWykonawcom，

C）koniecznoSci wprowadzenia Podwykonawcy w przyPadku，gdy

WykonawcaoSwiadczytwofercle，lZwykonaprzedmiotzambwieniabez

udziaIuPodwykonawcOwlubniewskaza土，ZedanaczeSezamierzazlecie

Podwykonawcom・

4．Zmianapostanowie丘Umowylub一雨zaねcznik6wmoganastapiejedynie za

zgodaobuStronna－PISmle，POdrygoremniewaZnoSci・

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleZytego

緩醗驚蘭画
Wykonmia

1．ZamawlaJaCy POinfbrmue Wykonawce，ktdremu zostanie udzielone

zambwienle，OmleJSCuiterminieza－Wa－rCiaumowy・

2．Wykonawcaprzedza．warciemumoⅥyPOdawszelkieinformaqeniezbednedo

WyPeInieniatreSciumowynawezwanieZamawiaja．cego（B・OSObewyznaczona．

dozawarciaumowy，daneosobyupowa乞nionejdokontaktuzZamawlaJaCym

itp・主

3．Umowazostanie zawarta，nie wczeSniej ni乞W6dniu od dabTPrZeSIania

ZaWiadomienia o Wyborze oferty najkorzystni匂SZei・Umowa moZe zosta．e

ZaWarta PrZed upbTWem terminu5dni，W PrZyPadkach，O ktdrych mowa

Wa．rt・308ust・3pktla）usta：WyPzp・

4．2amawlaJaCy m02e wyrazie zgode na korespondencyJne ZaWarCie umow．

WtakiもsytuaqilPOdpisaneprzezZamawlaJaCegOegZemPlarzeumowyzostana＝

WySIane doWykonawcylubZamawlaJaCyPrZeSleprzygotowana＝umOWeWraZ

zzalacznikamiwformaciePDFwrazzinstrukqiapostepowania．

5．ZamawlaJaCydopuszczazawarcieumowywfomieelektronicznq・



6．W pr2yPadku podpisywania－　umOWy W Siedzibie ZamawlaJaCegO OSOby

podpisuja＝Ce POWinny posiadae∴ze soba dokumenty potwierdzajaceich

umocowaniedopodpisaniaumowy，Oileumocowanietoniebedziewynikae

zdokument6wzataczonychdooferbT・

7．Przed zawarciem umowy Wykonawca－，ktdrego oferta zostaねuznana za－

najkorzystnieJSZa，PrZekaえeZamawlaJaCemu：

a）infbrma（je dobTCZaCe OSdb reprezentujacych WykonaWCe

iupowaZnionychdopodpisaniaumowy；

b）ink）ma（je dobrczace osdb uprawnionych przez Wykonawce do

kontaktowania sie∴Z ZamawlaJaCym，do kontroli przebiegu realizaql

umowy（e－mail，telefon）；

C）”Wykazosdb skierowanychprzezWykonaWCe do reaHzaqiizamdwienia

publicznegon ze wskazaniemWyma－ganeJiloScios6b za－trudnionych na

umOWe O PraCe；

d）kopie aktualnqipolisyubezpieczeniowもod odpowiedzia－lnoScicywilnej

wzakresieprowadzonejdzia土alnoSci；

e）inbrmade dotycza＝Ca；POWierzenia wykonania czeSci zamOwienia

Podwykonawcy o wartoScilub procentowq czeSci zambwienia言aka

zostanieimPowierzonaOeZeliWykonawcanieprzedstawitinformaqjina

etapieskIadaniaofert）；

fI kopieumowyregulujac匂WSPdlpracetychWykonawcdw，WPrZyPa－dku

wyboru oferty zb20nej przez Wykonawcbw wspdlnie ubiegajacych sie

oudzieleniezam6wienia．Umowatakawinna一〇kreSlaestronyumowy，Cel

dzia圭ania，SPOS6b wspb妃ziaIania，Zakres prac przewidzia－nyCh do

wykonaniakaZdemuznich，SOlidamaodpowiedzialnoSezawkonanie

zambwienia，OZnaCZeniecza＿SutrWaniakonsoIやum（Ob匂m巾acegookres

realizadi przedmiotu zam6wienia，gWaranCjii rekqjmi），Wykluczenie

moZliwoSci wypowiedzenia umovTy konsorqum przez ktOregokoIwiek

zjegOCZknk6wdo czasuwykonaniazam6wienia・Wumowiepowinien

byeokreSlonypetnomocnikuprawnionydokontakt6wzZamawlaJaCym

orazdowystawianiadokument6wzwiazal坤Chzp壬atnoSciaml，PrZyCZym

termin，najakizostaIazawartaumoWa，niemoZebyekrOtszyniZtermin

realizaqlZam6wienia・

8・Wykonawca，ktdnT PrOWadzi dziaklnoSe gospoda－rCZa W formie spdlki

z ograniczona odpowiedzialnoScla，W PrZyPadku，gdy wartoSe umoWy

przekroczy dWukrotnie WySOkoSe kapitalu zakIadowego tego Wykonawcy，

naJPOZnlq WdniupodpisaniaumowyjeStZObowiazanydostarczyeuchWale

zgodniezpostanowieniamiart・230Kodeksuspbkkhandlowychlubodpis

umowyspb蛇i，ZeZWalajacynazacla，ganietakichzobowiaza五・

9．NiedopeInieniepo、yZS町ChformalnoScIPrZeZWybranegoWykonawcebedzie

potraktoWane PrZeZ ZamawlaJaCegO jako niemoZnoSe za－WarCia・umOWy

w sprawie zam6wienia publicznego z przyczynleねcych po stronie

Wykona－WCy・
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