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1・Trybpodstawowybezprowadzenianegoqaq】1，0ktdrymmowawart・275pkt

lustavyzdniallwrzeSnia2019r・－Prawozam6wiehpublicznych（Dz．U．

Z2021r・POZ・1129zpdZn・Zm．）－dalej：uStaWaPzp．

2・WsprawachnieuregulowanychzapISamininlqSZejSWZstosujeSlePrZePISy

WSPOmnianeJuStaWyWraZZaktamlVTykonawczymidotejustaw．

3・ZamawlaJaCy udziela・∴Zamdwienia→　W∴tlybie podsta＿WOWym，W kt6Iym

W Odpowiedzi na ogIoszenie o zam6Wieniu oferty moga skIadaelTSZySCy

Wykonawcy，anaStePnieZamawlaJaCyWybiera．najkorzystnie〕SZaOfertebez

PrZePrOWadzenianegoqaql．

1・WkonawcajeStOSOba五zyczna，OSObaprawnaalbojednostka

nlePOSiadajaca－OSObowoScIPraWnd，ktdraoferuenarynkuwykonanierob6t

budowlanychlubobiektubudowlanego，dostaweproduktbwlubSWiadczenle

ustuglub ubiega－Sle O udzielenie zamdwienia，Zbzyk ofもrtelub zawarね

umowewsprawiezam6wieniapublicznego，

2・ZamawlaJaCyniezastrzegamoZliwoSciubiegania＿Sieoudzieleniezamdwienia

Wy王acznie przez Wykonawcdw，O ktdrych mowa w art・94　usta－Wy Pzp，

C・maJaCyCh status zakぬdu pracy chronionq，SPd弛zielnie soQjalne oraz

innych Wykonawcdw，ktbrych gtdwnym celemlub gZdwnym celem

dziaねlnoSciich wyodrebnionych organizacⅥnie jednostek，ktbre beda

realizowabTZamdwienie，jestspo圭ecznaizawodowaintegracjaosObspoIecznie

marginaユlZOWanyCh・

3・Zam6wleniemoZezostaeudzieloneWykonawcy，ktOry：

a）spe土nia warunki udzia王u w postepowaniu opisane w rozdzialeII

POdrozdziale7SWZ，

b）niepodlegawykluczeniunapodstawieart・108ust・lusta．wyPzp，

C）zbZy士oferte niepodlegajaca odrzuceniu na podstawie art．226ust．l

ustawyPzp．

4．Wykonawcy wystepuaCy WSP61nie sa‥∴ZObowiazani do ustanowienia

PehlOmOCnika do reprezentowania ich w postepowaniu a．lbo do

reprezentowaniaich w postepowaniui zawarcia umow w sprawie

PrZedmiotowego zamdwienia publicznego・W sytuadi Wyboru oferty

WykonawcdⅥ　WyStePuJaCyCh wspdlnie ZamawlaJaCy PrZed udzieleniem

Zam6wieniamoZeZadaeumoWyregulujとtCejwspd車racetyChWykonawcdw．

5．WszelkakorespondendabedzieprowadzonaprzezzamawlaJaCegOWyZa：CZnie

ZPelnomocnikiem．



6・W celu potwierdzenia spetnienia warunkOw udzialu w postepoWaniu，

Wykonawca．mo乞e polegae na potenqiale podmiotu trzeclegO na ZaSadach

OPISanyChwart・118－123ustawyPzp・

7．Podmiot trzecl，na POtendal，ktdrego Wykonawca powo抽e sle W Celu

vvkazaniaspehieniawarunkbwudziahrwpostepowa－niu，niemoZepodlegae

Wykluczeniuna・POdstawieart・108ust・lustawyPzp・

8・ZamawlaJaCy dopuszcza moZliwoSe powierzenia－　Wykonania zam6wienia・

POdwykonawcom・

9．VhTkonawcaJeStZObowia＝ZanyWSkazaewoSwiadczeniuwza互CZnikunr2do

SWZ，CZeSci（zakres）zam6wienia kt6rych wykonanie zamierza powierzye

podwykonawcomlPOdae五rmypodwykonaWCdw，OilesaJuZzna－ne・

10・Podwykonawca－niemoZepodlegaewykluczeniunapodstawiea－rt・108ust・l

usta＿WyPzp・

11・Wykonawca na Za．danie ZamawlaJaCegO ZObowiazany bedzie do

przedstawienia oSwia・dczenia，O kterym mowa w art・125　ust・llub

podmiotoweSrodkidowodowedotyczacetegopodwykonawcy・

12・WprPyPadku，Oktdrymmowa－WyZq，JeZeliwobecPodWykonaWCyZa－Chodza

podsta・y Wykluczenia，ZamawlaJaCy2ada，aby Wykonawca－W terminie

okreSlonymprzezZamawlaJaCegOZaStaPiltegoPod、ykonawcepodrygorem

niedopuszczeniaPodwkonawcydorealiza－qlCZeSciza一m6wienia－・

13．JeZelizmianaalborezygnaqazPodwykonaWcydotyczypodmiotu，na・ktdrego

zasobyWykonawca－POWO王yWaIsiena・ZaSadachokreSlonychwart・118ust・

1，W Celu wykazania－　SPeZnianla Warunkdw udziahl W POStePOWaniu，

WykonawcaJeStObowiazanyⅥykaza－eZamawlaJaCemu，ZePrOPOnOWanylnny

podwykonawcalub Wykonawca・SamOdzielnie spe土nia je W StOPniu nie

mnlgSZymniZpodwykonawca，naktdregozasobyWykonawcapowo王ywalsie

wtrakciepostepowaniaoudzieleniezamdwienla・PrzepISart・122stosuJeSie

Odpowiednio・

14・Powierzenie Wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom nie2，Walnia

WykonawcyzodpowiedzialnoScizanaleZytewkonanietegoza一m6wienia・

1．Komunikada w postepowaniu o udzielenie zam6wienia odbywa sie pr2y

uzycluSrodkdwkomunikaqiielektronicznq，ZaPOSrednictwem：

一　miniPortalu，ktdrydostepnyjestPOdadresem

https：／／miniportal．uzp・gOV・Pl／，

－　ePUAPu，dostepnegopodadresem：https：／／epuap・gOV・Pl／wps／portal，

－　POCZtyelektI’Onicznej．

2．SzczegbIoweinromaqie doもTCZaCe Pr25jetego w postepowaniu sposobu

komunikacji，Znajd可asiewrozdzialeIIIpodrozdzialelSWZ・



ZamawlaJaCynieprzewidljeobowiazkuodbyciaprzezWykonawcewi2jiloka＿lnも

OraZ SPra－Wdzenia przez Wykonawce dokumentbw niezbednych do realizaql

ZamGwieniadostepnychnamleJSCuuZamawlaJaCegO．

1・Zamawla．拒Cy dokonuJe POdziahl Zambwienia na czeSci・ZamawlaJaCy nie

WPrOWadza ograniczenia w zakresieliczby czeSci zambwienia，na ktdre

WykonaWCa－mOZe zbZye ofertelub maksymalnejliczby czeScl，na ktdre

ZamdwieniemoZezostaeudzielonetemusamemuWykona－WCy・

2・ZamawiajaCyniedopuszczamoZliwoScizkZeniaofertywariantow匂，Oktdrも

mowa w art・92ustawy Pzp tzn・Oferty PrZeWid可acもodmienny sposdb

Wykonania＿ZamOwienianiZokreSlonywninlejSZqiSWZ．

3・ZamawlaJa＝Cy nie dopuszcza－　mOZliwoSci doLaczenia∴∴kata＿logow

elektronicznychdooferty．

4・ZamawlaJaCynieprzewid可ezawarciaumowyramoweJ，Okt6rqmowawart．

311－315ustawyPzp．

5・ZamawlaJaCynieprzewidujeprzeprowadzenia－aukcjielektronicznq，Okt6rq

mowawart・308ust・lusta．wyPzp・

6．ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielaniaZamdwieIinapodstawieart．214ust．

lpkt7i8usta－WyPzp，ZambwieniapolegajaCegOnaPOWt6rzeniupodobnych

us王uglubdostaw．

7・ZamawlaJaCynieprzewidujerozliczeniawwalutachobcych，

8．ZamawlaJaCy nie przewidlHe zwrotu kosztdwudzia士u wpostepowaniu，

Z∴ZaStrZeZeniemart．261ustawyPzp．

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

ZamOWlenla．

翻翻　醗綴翻
Poza mo21iwoScia＝uniewaZnienia postepowania o udzielenie zamewienia na

POdstawie art・255　ustaw Pzp，ZamawlaJaCy PrZeWid可e moaiwoSe

uniewaZnienia postepowania，JeZeli Srodki publiczne，ktbre zamierzaZ

PrZeZnaCZyC na SHnansovv nie cabScilub czeScizam6wienia，nie zostanamu

PrZyZnane（art．310pktlusta＿WyPzp）・

PouczeI1i

1．Wykonawcom，a takZeinnemu podmiotowl，jeZeli ma＿lub mialinteres

W uZySkaniu zamdwienia oraz poni6S壬lub mo乞e ponieSe szkode w wyniku

naruszenia．przez ZamaWlaJaCegO PrZePISと〉W uStaWy，PrZDrStuglHa Srodki

OChrony pra－Wn匂nazasadach przewidzianychw dzialeIXustawy Pzp（art・

505－590usta．wyPzp）・

2．0dwoねnieprzystuguena：



1）Niezgodna，Z PrZePISamiustawy Pzp czynnoSe Zamawiajaeego，POdjeta＝

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia，W tym na PrCjektowane

POStanOWieniaumowy；

2）Zaniechanie czynnoSci w postepowanlu O udzielenie zam6wlenia

publicznego，doktdrejZamawlaJaCyby土obowiazanyna－POdstawieustawy

Pzp；

3）Zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia，

mimoZeZamawlaJaCybyldotegoobowiazany・

3．0dwolanie wnosi sie do Prezesa KrajowもIzby Odwo土awczej．Odwo毎acy

przekaz巾e kopie odwoZania ZamaWiajacemu przed upbwem teminu do

wniesieniaodwoねniawtakisposdb，abymegtonzapozna－CsleZJegOtreScla

przed upbwem tego terminu・Domniemywa sie，2e Zamawiajacy mdg士

zapoznaesieztreSciaodwo壬aniaprzedupbTWemterminudojegowniesienia，

jeZeli przekazanie jego kopii nastapib przed upbTWem teminu do jego

WエIiesieniapr2yuZyCluSrodkdwkomunikadielektroniczng・

4．OdwoねniewnosisleWterminie：

1）5　dni od dnia przekazaniainformacji o c郊nnOSci Zamawiajacego

stanowlaCeJPOdstaweJegOWniesienia，JeZeliinformaqazostaねprzekazana

PrZyuZyCluSrodkdwkomunikaqiielektronicznq，

2）10　dni od dnia przekazaniainformadi o czynnoSci Zamawiajacego

stanowiacqpodstaweJegOWniesienia，JeZeliinformaqazostaIaprzekazana

wsposdbinnyni20kreSlonywpktl）・

5．0dwoねniewobectreSciogbszeniawszczynaJaCegOPOStePOWanieoudzielenie

zamdwienialub wobec treScidokumentdwzamdwieniawnosi sle W terminie

5dniod dniazamieszczeniaogbszenia－WBiuletynieZam6wiehPublicznych

lubdokument6wzamdwienianastronieinternetowq．

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

5dnioddniafWkt6rympowzietolubprzyzachowaniunale2ytej starannoSci

moZnabybpowziaewiadomoSeookollCZnOSciachstanowiacychpodstaweJegO

7．NaorzeczenieKrajowejIzbyOdwolawczqorazpostanowieniePrezesaKrajowej

IzbyOdwokwczq，Oktdrymmowawart・519ust・lusta－WyPzp，StrOnOmOraZ

uczestnikompostepowaniaodwo士awczegoprzystugujeskarga－dosa＝du・Skarge

wnosisie do SaduOkregowego wWarszawie－Saduzambwiehpublicznych．

Skarge wnosi sie∴Za＿POSrednictwem Prezesa－Krajow匂Izby Odwotawczg，

wteminie14dnioddniadoreczeniaorzeczeniaKrajowejIzbyOdwo圭awczg

lubpostanowienia－PrezesaKrajow句IzbyOdwo王awczeJ，Oktdrymmowawart・

519　ust．l ustawy Pzp，PrZeSykjac jednoczeSnieJも　Odpis przecIWnikowi

Skargi．ZloZenie ska＿rgl W PlacGwce pocztowq operatora－　WyZnaCZOnegO

WrOZumieniuustawyzdnia231istopada2012r・－Prawo pocztowe（Dz・U・

22020r．poz．1041zezm．）・



1・Zamawla拒Cy OSwiadcza，2e spe士nia wmogi okreSlone w rozporzadzeniu

Parlamentu EuropejskiegoiRady（UE）2016／679227kwietnia2016r．

W SPraWie ochrony osdb nzycznych w zvlaZku zprzetwarzaniem danych

OSObowychi w sprawie swobodnego przep圭ywu takich danych oraz

uchyleniadyrektyWy95／46／WE（ogdlnerozporzadzenieoochroniedanych）

（Dz・Urz・UE Ll19Z4maja2016r・），dalej：RODO，BTm Samym dane

OSObowepodaneprzezWykonawcebeda＝PrZetWarZaneZgOdniezROD00raZ

ZgOdniezprzepISamikrajowymi．

2．AdministratoremPani／PanadanychosobowychjestWarmihsko－Mazurski

Wqjew6dzkiLekarzWeteIynariiwOIsztynie，ul・SzaJyChSzeregdw7，10－072

01szbTn，rePreZentujacyWqiewddzkiInspektorat Weterynariiw OIsztynie．

Z administratorem danych mozna kontaktowae sle POPrZeZ adres e－mail：

WiwoIsztvnの01sztvn．wIW．gOV．Pl，telefoniczniepodnumeremtelefbnu89524

14501ubpisemnienaa＿dressiedziby．

3・Administrator wyzna－CZy土∴inspektora ochrony danych osobowych

WWqiewddzkimInspektora＿CieWeterynariiwOIsztJmie，ktdrydostepnyjest

POdnrtel．89524－14－92，rOdoのoIsztvn・Wiw受OV・Pl・Zinspektoremochrony

danych moZna－kontaktowae sie we wszystkich sprawa－Ch dotyczacych

PrZetWarZania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych

ZPrZetWarZaniem・

4．　Pani／PanadaneosobowezostabTPrZekazaneprzezWqiewddzkiInspektorat

WeteIynarii w OIsztynie w zwiaZku ze zbをeniem oferty przez podmiot

ubiegaJaCy Sle O udzielenie zamdwienia publicznego・Infomaqe

O niekaI‾ahoScl，Skazaniulub naruszeniu prawa w celu umo21iwienia

korzystaniazeSrodkbwochronyprawneJ，OktdrqmowawdzialeIXustaWy

Pzp，doupbwuterminudoichwniesienia＿．

5．PosiadaPa＿ni／Panpra＿WOdostepudotI－eSciswoichdanychzgodniezart．15

RODO．

6．　Skorzystanie przez Pana／Pania z uprawnienia do sprostowanialub

uzupehhenia．danychosobowych，Okterymmowa・Wart・16RODO，niemoZe

Skutkowae zmiana＝∴Wyniku postepowania＿　O udzielenie zambwienia

Pubhcznegolub konkursu ani zmia－na POStanOWieh umow w zakresie

niezgodnymzustawaPzp・

7．　Skorzystanie przez Pana／Pania∴Z uPraWnienia do sprostowanialub

uzupehheniadanychosobowych，Oktdrymmowa．wart・16RODO，niemoZe

naruszaeintegralnoScIPrOtOkorulubjegozalacznikbw・

8．Wystapienie z Zadaniem ograniczenia przetwarzania danych，O ktdrym

mowa w art．18　ust．1RODO，nie ogranicza przetwarzania＿　danych

OSObowych do czasu zakohczenia postepowania o udzielenie zam6wienia．

Pubhcmego．



9．Wprzypadku，gdyⅥγkonanieobowiazkbw，Oktdrychmowawart・15ust・

1－3RODOrozporzadzenia＿2016／679，Wymagakbyniewsp6圭mierniedu乞ego

vvsi牝u，ZamaWiajacymoZeZada50dosoby，ktdrejdanedotycza－，WSkazania

dodatkoWyChinformaqlmajaCyChwszczegdlnoScinacelu sprecyzowanie

nazwylubdatyzakohczenlaPOStePOWania一〇udzieleniezamdwienla－・

10・Wprzypadku，gdyWykonanieobowiazkdw，OktdnTChmowawart・15ust・

1－3RODOwymagaわbyniewsp6ZmiemieduZegowysi址u，ZamaWlaJaCymOZe

Zadae od osoby，kt6rd dane dotycza，WSkazania doda＿tkowychinformaqii

maJaCyCh nacelu sprecyzowanieZadania∴WSZCZegdlnoScIPOdania－naZWy

lubdatypostepowania－Oudzieleniezambwienia－Publicznegolubkonkursu・

11．Pani／PanunieprzysIugLJe：

a）wzwiazkuzart・17ust・31it・b，dlubeRODOprawodousuniecia－dane

OSObowych，

b）prawo do przenoszenia danych osobowych，O ktbrych mowa w art・20

RODO，

C）napodstawieart・21RODOprawosprzeciwu，WObecprzetwarzaniadanych

OSObowych，gdyZ podsta－Wa PraWna PrZetWarZania Pani／Pana－danych

OSOboWyChjestart・6ust・llit・CRODO

Dane osobowe beda∴PrZetWarZane PrZeZ CZaS PrZePrOWadzenia

POStePOWania－O udzielenie zam6Wienia oraz ewentualnego dochodzenla

MaPani／PanprawowniesieniaskargidoPrezesaUrzeduOchronyDanych

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

OSObowychjestniezgodnezprawem・

12．Pani／Pana dane osobowe nie beda przekazywane poza－　Obszar Unii

Europもski匂．Inform可emyponadto，ZePani／Panadaneosoboweniebeda＝

PrZetWarZaneWSPOSbbza＿utOmaBTZOWanyiniebedapro乱0Wane・

13．DaneosoboweWykonawcybedaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・11it・

cRODO wceluzwlaZanymZPrZedmiotowympostepowaniemoudzielenie

zambwienia publicznego pn・uSZugl W Zakresie przegla．ddw okreso、yCh

iwzorcowaniasprzetulaboratorwnego・

14．0dbiorcamlPrZekazanychprzezWykonawcedanychosobowychbedaosoby

lubpodmioty，ktdrymZOSta＿nieudostepnionadokumentadapostepowania

ZgOdnie z art・80raZ art・96ust・3ustawy Pzp，a takZe art・6ustaWy

z6wrzeSnia200lr．OdostepiedoinformaqlPublicznq．

15．Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postepowania beda

PrZeChovywane przez okres　41at，Od dnia zakohczenia postepowania

o udzielenie zambwienia，aJeZeli czas trwania umowy przekracza4lata，

OkresprzechowywaniaobもmlHeCatyczastrwaniaumowy・

16．ZamawlaJaCy nie planuJe PrZetWarZania danych osobowych Wykonawcy

WCeluinnymniZcelokreSlonywlit．bpowyzej．JeZeliadministratorbedzie

Planowa土przetwarza－edaneosobowewceluinnymniZcel，WktOrymdane

OSObowe zosta王yzebrane（b・CelokreSlonywlit・b povy2句），PrZed takim



dalszymprzetwarzaniempoinformujeonosobe，ktG］互danedotycza，Otym

innym celu oraz udzieliJeJ WSZelkichinnych stosownychinfbrmaql，

Oktbrychmowawart．13ust．2ROD0．

17・WykonawcaJeSt ZObowiazany，W ZWiazku z udzia王em w przedmiotowym

POStePOWaniu，doⅥyPe圭nieniawszystkichobowiazkdwformalno－PraWnyCh

VVmaganyCh przez RODOi zwlaZanyCh z udziaIem w przedmiotowym

POStePOWaniuoudzieleniezam6wienia・DoobowiazkdwbTChnaleZa：

a）Obowiazekinformacyjnyprzewidzianywart．13RODO wzgledemosbb

fi郷TCZnyCh，kt6rych dane osobowe dotycza＝i od ktbrych dane te

Wkona＿WCabezpoSredniopo2ySka江przekaza士ZamawlaJaCemuWtreSci

OfertylubdokumentbwskねdanychnaZadaniezamawiajacego；

b）Obowiazekinformacyjny wynikajacy z art．14RODO wzgledem osdb

丘zycznych，kt6rych dane Wykonawca pozyskal w sposdb poSredni，

a－kt6retodaneWykonawcaprzekaz可eZamawiaja．cemuwtreScioferty

lubdokument6wskkdmychna．Zadaniezama＿WlaJaCegO．

18・Wceluzapewnienia，2eWykonawcaWyPelni「ww・ObowiazkiinformacyJne

OraZOChronyprawnieuzasadnionychinteresbwosobytrzeciej，ktdr匂dane

ZOSta土y przekazane w zwiazku z udziaIem w postepowaniu，WykonaWCa

SkkdaoSwiadczeniaowpetnieniuprzeznlegOObowiazk6winformacy］nyCh

PrZeWidzia＿nyCh w art．131ub art．14RODO－treSe oSwia＿dczenia zostaZa

ZaWartaWZaIacznikunr2doSWZうInformaqiedotycz≒CeWykonawcy．

19．ZamawlaJaCyinfbmuJe，Ze‥

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

10　RODO（dane osobowe dotyczace wyrok6w skaz巾acychi czyndw

Zabronionych）w celu umoZliwienia korzystanla∴Ze Srodkdw ochrony

PraWneJ，OktOrychmowawdziaJeIXustawyPzp，doupも〔八Tuterminuna

ichwniesienie．

2）UdostepnianieprotokoIuizalacznikbwdoprotokoIuma＿ZaStOSOWaniedo

WSZyStkichdanychosobowych，ZⅥVj祉kiembTCh，OktGrychmoWaWart．

9ust・lRODO（tj・danychosobowych可awniajacychpochodzenierasowe

lub etniczne，　POglady polibTCZne，　PrZekonania religijne lub

Swiatopogladowe，PrZynaleZnoSe do zwiazkdw－ZaWOdowych oraz

PrZetWarZania danych genetycznych，danych biometIyCZnyCh w celu

jednoznacznegozidenty五kowania．osoby五zyczn匂lubdanychdotyczaCyCh

Zdrowia，SeksualnoScilub orientaqii seksualnej t匂osoby），Zebranych

WtOkupostepowaniaoudzieleniezamdwienia．

3）W pr2yPadku korzsTStania－　PrZeZ OSObe，ktdr匂　dane osobowe sa

PrZetWarZanePrZeZ∴ZamaWlajaCegO，ZuPraWnienia，Oktdrymmowawart．

15ust・1－3RODO（zwiazanychzprawemWykonaWCydouZySkania、Od

administratora potwierdzenia，CZy PrZetWarZane Sa dane osoboweJegO

dotyczace，　PraWem Wykonawcy do bycia poinformowanym

O Odpowiednich za＿bezpleCZeniach，O ktdrych mowa w art．46RODO，

ZWlaZanyChzprzekazaniemJegOdanychosobowychdopahstwatrzeclegO



lub organizaql miedzynarodowq oraz prawem otrzymania przez

Wykonawce od administratora－kopiidanych osobowych podlegaJaCyCh

przetwarzaniu），Zamawiajacy moZe Za．dae od osoby　ⅥyStePujacd

z　ねdaniem wskazania dodatkowychinformaql，maJaCyCh na celu

sprecyzowanienazⅥylubdabTZakoIiczonegopostepowaniaoudzielenie

4）Skorzystanieprzezosobe，ktbrej daneosobowedoもTCZa，ZuPraWnienia，

O ktbrym mowa＿W art．16RODO（z uprawnienia do sprostowanialub

uzupe土nienia danych osobowych），nie moZe naruszaeintegralnoSci

protokolupostepowaniaorazJegOZa王acznikbw・

5）Wpostepowaniuoudzieleniezam6wieniazg士oszenieZa，daniaograniczenia－

przetwarzania，O kt6rym mowa・W art・18ust・l RODO，nie ogranicza

PrZetWarZania．danych osobowych do czasu zakohczenia tego

POStePOWania・

6）WprZyPadkugdywniesienieZadaniadotycz印egOPraWa，Oktbrymmowa－

w art．18ust．1RODO spoWOduje ograniczenie przetwarzania danych

osobowychzawartychwprotokolepostepowanialubzaZacznikachdotego

PrOtOkoIu，Od dnia・Zakohczenia postepowania■O udzielenie zamdwienia

ZamawiajacynieudostepniabTChdanych，ChybaZezachodza－PrZeSねnkl，

Oktdrychmowa＿Wart．18ust．2rozporzadzenia2016／679．

20・DosprawnieuregulowanychwSWZmaJaZaStOSOWanieprzepISyuStaWPzp・

1．Przedmiotem zam6Wienia sa us暑ugi w zakresie przeglad6w okresowych

i wzorcowania sprzetu laboratoryJnego，　W Zakねdzie Higieny

Weterynaryjnej w01szbTnie pr2y ul・WarszawskieilO9，ZgOdnie z opisem

przedmiotuzamGwieniastanowlaCyZaねczniknrldoSIWZ・

2・WspblnySわwnikZamdwieh：

CPV50433000－9Us圭ugikalibracyJne

3．ZamawlaJaCy POdzielil zamdwienie na czeScii dopuszcza skkdanie ofert

CZeSclOWyCh：

CzeSCnrl－Przegladokresowymikroskop6wlaboratoryJnyCh

CzeSenr2－PrzegladokresowypmczekmikropbTtek

CzeSenr3－Przegladokresowyc2ytnikdwmikropbTtek

CzeSenr4－PrzegladokresowyanalizatorbwETエーMAX3000

CzeSenr5－PrzegladokresowyclePlarekla．boratoryJnyChC02

CzeSenr6－PrzegladokresowyspektrometrycznegosystemuGENIE2000

CzeSenr7－PrzegladokresowyaparatGwdoautoma－Brcznego

miareczkowania

CzeSenr8－Przegladokresowyana＿liza＿tOraVITEK2Compact

CzeSenr9－PrzegladokresowykomGrlaminarnych



←∴∴‘：シ曾

CzeSenrlO－WzorcowanieclePlareklaboratoryJnyCh

CzeSenrll－WzorcowanieIaZniwodnych

CzeSenr12－Wzorcowaniesonddore〕eStratOrdwtemperatury

CzeSenr13－Wzorcowanietermohigrometrdw

CzeSenr14－Wzorcowa．nietermometrdW．

4・Opis przedmiotu zamdwienia．obもmuJe prZeglady okresoweiwzorcowania

SPrZetulaboratorI乃negO niezbednedozapewnieniaprawidbwej eksploataql

iwkSciwegostanutechnicznegourzadzehlaboratoryInyChorazzachowania

POPra■WnOSciotrzymywanychwynikdw，ZleconychprzezZamawlaJaCegO・

5・KosztydqiazdudosiedzibyZamawiajaCegOPOnOSiWykonawca．

6・Wykaz sprzetdw ot彊tych usIuga przegladbw okresowychi wzorcowaniem

ZaWarBTjestwOpisieprzedmiotuzamdwieniastanowiacymzara＝CZnikinrldo

umOWy・

7・Przez przeglad okresowy ZamawlaJaCy rOZumie－SPraWdzenie urzadzenia

W Celu dokonania kontrolii oceny poprawnoScljegO dzlalania・，dokona－nie

ewentualnq regulaql Parametrdw technicznych，CZySZCZenie・Podczas

OkresowegoprzegladusprawdzasleStanteChnicznyurzadzenia＿，alebardzid

POdkatemokresoweJWymianyposzczegdlnychczeScieksploatacyJnyCh・

8・Przez wzorcowanie ZamawlaJaCy rOZumie　一　〇kreSlenle rdznlCy POmiedzy

WSkazaniemprzyrzaduwzorcowego（wzorcamiaryWyZszegorzedu，materiaIu

Odniesienia wyえszego rzedu，Pr2yrZadu wskaz可acegoⅥVZszego rzedu），a

WSkazaniem przyrzadu wzorcowanego（wzorca miary niZszego rzedu，

materialu odniesienia niZszego rzedu，PrZyrZadu wskaztUaCegO niZszego

rzedu），Z uWZglednieniem niepewnoSci pomiaru dokonanego przy pomocy

PrZyrZa＿duwzorcowego．

9・Us圭uglPrZegladdwokresowychiwzorcowaniaWykonawcabedzie realizowal

W terminach podanych przez ZamawlaJaCegO W OPISie przedmiotu

Zambwienia，na・POdstawie przes圭anego do Wykona・WCy，，Zlecenia przegladu

Okresowego／wzorcowania”stanowiacegozaIaczniknr2doumowy．

10・Us土ugiprzegla＝dbwokresowych／wzorcowania－Wykonawcabedzierealizowa士

SamOdzielnielub przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw，PrZy

uzycluWねsnqaparaturykontrolnoやOmia＿rOWeJ，narZedziorazmateriaI6W．

11．0pqiaiwznowienia：

ZamawlaJaCynieprzewidujeopql．

12・Szczegdbwy opIS PrZedmiotu zam6wienia，OPIS Wymagah zamawlaJaCegO

WZakresierealiza＿qliodbioruokreSlaja：

一　〇PISPrZedmiotuzam6wienia－ZaZaczniknrl doSWZ，

一　PrCjektowanepostanowieniaumowy－Za＿ねczniknr6doSWZ．

13・WszyStkie　Ⅵymagania okreSlone wdokumentach wskazanych poWyZeJ

StanOWLZ≒∴Wymagania minimalne，aich spe士nienieJeSt Obligatorylne．

NiespeZnienie wW Wymagah minimalnych bedzie skutkowa50drzuceniem

OfeItyjakoniezgodnejzwarunkamizamdwienianapodstawieart．226ust．

lpkt5ustawyPzp．



ZamawlaJaCynieprzewidujerozwlaZahrdwnowaLnych・

Zamawlaja＿Cyniestawiawymoguwzakresie zatrudnieniaprzezWykonawce

lub podwykonaWCe na POdstawie stosunku pracy osbb wykonuJaCyCh niZq

wskazaneczynnoSciwzakresierealizaqlZam6wienia・

ZamawlaJaCy nie stawia・WymOgu W Zakresie zatrudnienia・PrZeZ Wykonawce

osdb，Oktdrychmowawart・96ust・2pkt2ustawyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewid可eskねdaniawraz∴ZOfertaprzedmiotowychSrodk6w

dowodowych．

1・ZamaWlaJaCyWymaga・，abyzamdwieniezostaわwykonywaneoddnia・ZaWarCia

umowyprzezokres5miesiecy・

2・Minimalny termin realiza〔甲　uSmgl WynOSi‥　5　dni kalendarzowych，

maksymalnylO dni kalendarzowych，liczonych od dnia－kolejnego od

momentuotrzymaniazgわszenia－drogaelektronicznaprzezZamawlaJaCegO・

Uwaga：Wpr坤PadkureallZaqlPrZeZWykonawce kilkuczeScitermlnynie

sumua sle・Zadeklarowany termin realizaql Za一m6wienia－POWinien bye

realny．

3．ProponowanyterminrealizaqlJeStjednymzkryteridwocenyofert・

Na podstawie art．112ustaw Pzp，ZamawlaJa＝Cy OkreSla・Wa－runki udziaIu

WPOStePOWa＿niudotycza＝Ce：

1．zdolnoSci do WyStePOWania w obrocle gOSPOdarczJm：Zama－WlaJaCy nie

WyZnaCZaSZCZegdIowego vv runkuwbTmZakresie．

2．　uprawnieh do prowa＿dzenia okreSlonej dzia－klnoSci gospodarczqlub

ZaWOdowq，Oile wynika to z odrebnych przepISbw‥　ZamawlaJaCy nie

VVZna．CZaSZCZegd圭owegowarunkuwtymZakresie・

3・　Sytuaql ekonomicznqlub　丘nansoweJ‥　ZamawlaJaECy nie wvzna－CZa

SZCZegd土owegowarunkuwbTmZakresie・



，二㌧　ツ’■　糧、

4．　2，dolnoScitechnicznejlubzaWOdowq：WZakresieczeScinr9，10，11，12，13

i14・ZamaWlaJaCyuZnaZaSPelnionywarunek，je2eliWykonawcawykaZe，lZ

posiadaaktualnycertyfikatakredytacjiwda・nyPrZeZPoIskie Centrum

Akredytacji（PCA）w zakresie spe王nienia－∴Ⅵymagah normy PN－EN

17025：2018－02．

a）Wykonawca－mOZewcelupotwierdzeniaspe圭nianiawarunkdwudzia壬u

WPOStePOWaniulubkryteridwselekqii，WStOSOWnyChsytuaqiachoraz

wodniesieniudo konkretnego zam6wienia，lubjego czeScl，Polegae

na zdolnoSciach technicznychlub zawodowchlub sytuaql

丘nansowejlub ekonomicznq podmiot6w udostepnlaJaCyCh za．soby，

niezaleZnie od charakteru pra＿WnegO Zaczacychgoznimistosunkdw

PraWnyCh・

b）　WodniesieniudowarunkdwdotyczacychdoSwiadczeniaWykonawcy

mogapolegaena－ZdolnoSciachpodmiotbwudostepnlaJaCyChzasoby，

jeSlipodmiobTteWykonajausmgi，do realizadiktdrychtezdolnoSci

SaWymagane・

C）　Wykona＿WCa－，ktdry polega－na ZdolnoSciachlub sytuaqiipodmiotOw

udostepnlaJaCyCh zasoby，Sklada wraz z oferta，ZObowia＿Zanie

POdmiotu udostepnlaJaCegO ZaSOby do oddania mu do dyspozyql

niezbednychzasob6wnapotrzebyrealizadidanego zamdwienialub

inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy，ze Wykonawca

realizuJaC Zamdwienle，bedzie dysponowat niezbednymi zasobami

tychpodmiotdw．WykonawcaniemoZe，POuPyWieteminuskねda＿nia

Ofert，POWObTWae Sle na ZdolnoScilub sytuaqe podmiotbw

udostepnla記CyChzasoby，jeZelinaetapleSkねdania＿Ofertniep01egal

On W danym zakresie na一　二ZdolnoSciachlub sytuaql POdmiot6w

udostepnlaJa＝CyChzasoby・

5・　ZamawiajaCybedzieocenia土，CZyudostepnianeWykonawcyprzezpodmioty

udostepnla拒CeZaSObyzdolnoScitechnicznelubzawodowelubichsytuaqa

丘nansowalub ekonomiczna，POZWalaJa na Wykazanie przez Wykonawce

SPe士niania．warunkdwudziaIuwpostepowaniu，Oktdrychmowawart．112

ust．2pkt3i4，atakZebedziebada上，CZyniezachodzaWObectegopodmiotu

POdstawywykluczeniaっkt6rezostaIyprzewidzianewzgledemWykonawcy・

1．ZamawIaJaCy Wykluczy z postepowania　Ⅵykonawcdw，WObec ktbrych

ZaChodzaPOdsta－WyWykluczenia－，Oktdrychmowawart・108ust・l ustawy

Pzp．

2．ZpostepowaniaoudzieleniezamdwieniawykluczasieWykonawce‥

1）bedacegoosoba五zyczn乏し，kt6regoprawomocnieskazanozaprzestepstwo‥

a）udziak wzorganizowanejgrupieprzestepczejalbozwia＝Zkumajacymna

Celupope土nienieprzestepstWalubprzestepstwaskarbowego，O kt6rym

mowawart．258Kodeksukarnego，



b）handluludZmi，Oktdrymmowa－Wart・189aKodeksukarnego，

C）okt6rymmowawart・228－230a，art・250aKodeksukarnegolubwart．

461ubart・48ustawyzdnia25czerwca2010r．osporcle，

d）丘nansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym，O kt6Iym

mowa w art・165a Kodeksu kamego，lub przestepstwo udaremniania

lubutrudnianiastwierdzeniaprzestepnego pochodzeniaplenied郷rlub

ukIyWaniaich pochodzenia，O kterym mOWa W art．299　Kodeksu

karnego，

e）ocha＿rakterzeterrorystycznym，OktOrymmowawart．115§20Kodeksu

karnego，lubma記CenaCelupope土nienietegoprzestepstwa＿，

f）powierzenia－WykonywaniapracymaIoletniemucudzoziemcowi，Oktdrym

mowa w art．9ust．2ustawy z dnia＿15czerwca2012r．o skutkach

POWierzania∵WykonywaniapracycudzoziemcomprzebywaJaCymWbrew

PrZePisomnaterytoriumRzeczypospolitejPoIski匂（Dz・U・POZ．769），

g）przeciwko obrotowigospodarczemu，O ktbrych mowaw art．296－307

Kodeksu kamego，PrZeStePStWO OSZuStWa，O kt6rym mowaw art．286

Kodeksukarnego，PrZeStePStWOPrZeCiwkollanTgOdnoScidokumentbw，

O ktdrych mowaw art・270－277d Kodeksu kamego，lub przestepstWO

Skarbowe，Oktdrymmowawart・9ust・li3lubart・10ustawyzdnia

15czerWCa2012r．

h）o skutkach poWierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

PrZebywaJaCym Wbrew∴PrZePISOm na terytOrium RzecZyPOSPOlitei

PoIskiej－lub za odpowiedniczyn zabroniony okreSlony wprzepISaCh

PraWaObcego；

3．jeZeli urzedujacego czknkajego organu zarza＿dzajacegolub nadzorczego，

wspdlnikasp61kiwspdtceJaWnejlubpartnerskiej albokomplementaェiusza

W SPdke komandytowq lub komandytowo－akcyjnqlub prokurenta－

PraWOmOCnieskazanozaprzestepstwo，Oktdrymmowawpktl；

4．wobec ktdrego Wydano prawomocnyⅥyrOk sadulub ostateczna＝decyzJe

administracy〕naOZaleganiuzuiszczeniempodatkGw，OPlatlub skねdekna

ubezpleCZenie spoIecznelubzdrowotne，ChybaZeWykonawcaodpoWiednio

PrZedupbTWemterminudo skkdaniawnioskdwo dopuszczeniedoudziahl
W POStePOWaniu albo przed upywem terminu skIadania・Ofert dokona土

pktnoScinaleZnychpodatkdw，OPねtlubskkdeknaubezpleCZeniespoIeczne

lub zdrowotne wraz z odsetkamilub grzywnamilub zawarI wlをace

POrOZumieniewsprawiespktybTChnaleZnoSci；

5．Wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sle O Zamdwienia

Publiczne；

6．jeZelizamawlajaCymOZestwierdzie，naPOdstawiewlalygOdnychprzesIanek，

ZeWykonawcazawarlzinnymiWykona＿WCamlPOrOZumieniemajaCenaCelu

Zak王dcenie konkurenql，W SZ；CZeg61noScl，jeZeli naleねc do tej samq grupy

kapitabwq w rozumieniu ustavy z dnia＿161utego　2007r・0　0Chronie

konkurenqiii konsumentbw，ZIoZyli odrebne oferbT，Oferbr czeSciowelub



Wnioskio dopuszczenie do udzia士u wpostepoWaniu，Chyba＿乞e wykaZa，2e

PrZygOtOWa＿liteofertylubwnioskiniezaleZnieodsiebie；

7．jeZeli，WPrZyPadka－Ch，Oktdrychmowawart・85ust・1，doszlodozaklecenia

konkurenqlWynikajacegozwczeSnlqSZegOZaanga20WaniategoWykonawcy

lub podmiotu，ktbry nale2y z Wykona－WCa＝do tej samqigruPy kapitahwq

W rOZumieniu ustawy z dnia161utego2007r・00Chronie konkurenql

ikonsument6W，ChybaZe spowodowane bmzakibcenie konkurencjimoZe

bye wyeliminowane winny sposdb niZ przez wykluczenie Wykonawcy

ZudziaIuWPOStePOWaniuoudzieleniezambwienia．

8．WykluczenieWykonawcynastepue‥

a）wprzypadkach，OktbryChmowawart．108ust．lpktllit．a－gipkt2，

na okres51at od dniaupraWOmOCnienia sie wyroku potWierdzaja＝CegO

Zaistnieniejednejzpodstawwykluczenia－，ChybaZewbTmWyrOkuzostal

OkreSlonylnnyOkreswykluczenia；

b）wprzypadkach，Oktd聾TChmowawart・108ust・lpktllit．hipkt2，gdy

OSOba，OktdrejmowawBTChprzepisa．ch，ZOStaZa＿Skazanazaprzestepstwo

Wymienione w art・108ust・l pktllit．h，na Okres3la．t od dnia

uprawomocnienia sle Odpowiednio wyrokupotwierdzajaiCegO Zaistnienie

jednejzpodstawwykluczenia，Wydaniaostatecznejdecyそiilubzaistnienia

Zdarzenia bedacego podstaWa Wykluczenia，Chyba Ze wⅥyrOkulub

decyそilZOStaIokreSlonylnnyOkreswykluczenia；

C）wprzypadku，Oktbrymmowawart・108ust・lpkt4，naOkres，najaki

ZOSta曇　prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sle O Zamewienia

Publiczne；

d）wprzyPadkach，Oktbrychmowawart・108ust・lpkt5，naOkres31at

OdzaistnieniazdarzeniabedaCegOPOdstawawykluczenia；

e）wprzypadkachwskazanychwart・7ust・l ustawyzdnia13kwietnia

2022　r．o szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziaIania

WSPleraniu agresJlnaUkraine oraz s圭uねcych ochronie bezpleCZehstWa

narodowego（Dz・U・22022r・pOZ・835）再・Wykonawce：

－　Wymienionego vwykazachokreSlonychwrozporzadzeniu765／2006

Z dnia18maja2006r・dotyczacego Srodkdw ograniczajaCyCh w

2WiazkuzsytuaqanaBiakrusiiudzialemBialorusiwagre料iRo争il

WObecUkrainy（Dz・Urz・UEL134Z20・05・2006rっstr．1，ZPdZn．

Zmらzwanego da均，，rOZPOrZadzeniem765／2006’’irozporzadzeniu

269／2014　z dnia17　marca　2014　r・W SPraWie Srodkbw

OgraniczaJaCyCh w odniesieniu do dziakh podwazaJaCyCh

integralnoSe terytorialna，SuWerennOSei nieza＿leZznoSe Ukrainylub

imzagraZajacych（Dz・Urz・UEL78217・03・2014rっstr・6，ZPdZn・

Zm．），ZWanegOdalej”rOZPOrZadzeniem269／2014’’albowpisanegona

listenapodstawiedecyそ〕lWSPraWiewpISunaliste，Okterqmowaw

art．2　ustawy z dnia13　kwietnia　2022　r．o szczegdlnych

rozwiaZaniach w zakresie przeciwdziaねnia wspleraniu agresJl na



UkraineorazsluZacychochroniebezpieczehstwanarodowego（Dz・U・

Z2022r．poz．835），ZWanadalejlista，rOZStrZygajacdOZaStOSOWaniu

wykluczeniaz postepowania一〇udzielenie zamdwieniapublicznego

lubkonkursuprowadzonegonapodstawieustaⅥyPzp，

一　ktdregobene屯cjentemrzeczywistymwrozumieniuustaⅥyZdnia－l

marca　2018　r．o przeciwdziaIaniu praniu pleniedzy oraz

Hna＿nSOWaniuterroryzmu（Dz．U．Z2022r・POZ・593i655）jestosoba

wymienlOnaV「WykazachokreSlonychwrozporzadzeniu765／2006

irozporzadzeniu269／2014albowpisanana－listelubbedacatakim

bene五日entemrzecPyWistymoddnia241utego2022rっOilezostaね

wpISa－na naliste na podstawie decyz〕lW SPraWie wpISu naliste

rozstrzygaJaCq O ZaStOSOWa－niu　Ⅵykluczenia z postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznegolub konkursu prowadzonego

napodstawieustawyPzp，

－　ktdregojednostka dominuJaCaW rOZumieniu art・3ust・l pkt37

ustawyzdnia29wrzeSnla1994r・OraChunkowoSci（Dz・U・2202l

r．poz．217，2105i2106）jest podmiot wymieniony W Wykazach

OkreSlonych w rozporzadzeniu　765／2006i rozporzadzeniu

269／2014　a＿lbo wpisany nalistelub bedacy taka jednostka

dominuJaCaOddnia－241utego2022r・，Oilezosta「wpISanynaliste

na podstaWie decyそJI W SPraWie wpISu na－liste rozstrzygaj往Cq

o zastosowaniu　Ⅵykluczenia z postepowania o udzielenie

Zamdwieniapublicznegolubkonkursuprowadzonegonapodstawie

ustawyPzp・

9・W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu

wpostepowanluOudzieleniezamGwieniapublicznegozart・108ust・loraz

o ktOrym mOWa W art・81it・e SWZ，ZamawlaJaCy nie bedzie zada宣

podmiotowychSrodk6wdowodowych・

RAZEiⅦZ

w postaci elektronlCZnq OPatrZOn匂　POdpisem zaufanymlub podpisem

osobistym．ZamaWiajacyzastrzega，Zeka乏dydokumentmusiby60Pa－trZOny

POdpisem（Przed zaszy紅owaniem），takZe postae elektroniczna．－tj．skan

OfeIty．Zamawiajacy zastrzega，Ze zねえenie podpisujedynie na fomularzu

PrZeZnaCZOnymdozIoZenia／zmianylubwycofaniaofertyzapoSrednictwem

miniPortal／ePua．p，niejestrbwnoznacznezezねえeniempodpisupodoferta．・

2．Wykonawcado土aczadoofertyoSwiadczenia，Oktdrymmowawart・125ust・

l usta＿WyPzp：

a）oniepodlega＿niuWykluczeniuzpostepowania（zaIaczniknr3doSWZ）

b）ospe王nianiuwarunkdwudzia山wpostepowa－niu（za上aczniknr4doSWZ）



′鱒下鴨蜜翻榊騨球勘鴻

ーWZakresiewskazanymwrozdzialeIIpodrozdzialach7i8SWZ・

3．05wiadczeniato sta．nowiadow6dpotwierdzajaCybrakpodsta．W、hykluczenia

OraZSPe土nlaniewarunkdwudziaIuwpostepowaniu，nadzieiiskねda－niaofert，

tymczasowozastepuja＝CyWymaganePOdmiotoweSrodkidowodowe，WSkazane

WrOZdzialeIIpodrozdzia－le7pkt9・2SWZ・

4．Wymagana forma＿　dla skねdanych dokumentdw：fomularz oferty，

OswiadcZ，enia wykaiZy Skねdane sa，POd pTgOrem niewa乞noSci wi formie

elektroniczneilub wpostacielektronicznq opatrzoneJPOdpisem zaufanym

lub podpisem osobistym osoby upowaZnionej do reprezentowania

Wykonawc6w zgodnie z forma reprezentaql OkreSlona W dokumencie

rqestrowymwlaScIWymdla．formyorganizacyInejlubinnymdokumencie・

5．OSwia＿dczenieskねdajaodrebnie：

a）Wykonawca／kazdyspoSr6dWykonawc6wwsp61nieubiegajacychsie

O udzielenie zamdwienia．W takim przypa．dku oSwiadczenie potwierdza

brakpodstaWWykluc2；eniaWykonawcyorazspetnianleWarunkdwudzia土u

W POStePOWaniu w zakresle，W jakim kaZdy z Wykonawcdw wykazLUe

SPelnianieWarunkbwudzia山wpostepowaniu；

b）podmiot trzeci，na ktdrego potenqiaI powoluje sie WykonaWCa・Celem

POtWierdzenia．spetnienia warunk6w udziaH w postepowaniu・W takim

przypadkuoSwiadczeniepotWierdzabrakpodstaWWykluczeniapodmiotu

OraZSPe士nianiewarunkGwudziaIuwpostepowaniuwzakresle，Wjakim

POdmiot udostepnla＿　SWqie zasoby Wykonawcy OeZeli dotyczy），

伝amaLUj匂qcu∴Uert所k互e po‘おでaLUg LUg九czenia Lu Odniesieれれ　do

podmLOtutT2eCiego）；

C）podwykonawcy，na ktOrych zasobach Wykonawca nie polega przy

Wykazywaniu spelnienia warunk6w udziaIu w postepowaniu・W takim

PrZyPadku oSwiadczenie potwierdza brak podstaw　Ⅵykluczenia

POdWykonawcy OeZeli dobTCZy）qamawiqjqcy weγttfiktBe podstawy

LUg徹ucze毒alUO（加工esjenilLdopodLU王水0naLUC王が

6．Samooczyszczenie－WOkolicznoSciachokreSlonychwart工08ust．lpktl，

2，5i6ustawyPzp，Wykonawcanie podlegawykluczeniu，」eZeliudowodni

Zama．wlaJaCemu，ZeSPe王niHacznlenaStePljJaCePrZeS圭anki：

a）naprawi圭lub zobowiaza王　sie do naprawienia szkody wyrzadzonも

PrZeStePStWem，　Wykroczeniem lub swoim nlePraWidIowym

POStePOWaniem，WbTmPOPrZeZZadoSeuczynieniepienle ne；

b）wczerp可aco wyjaSni壬fdkbTi ok01icznoSci zwia，Zane Z PrZeStePStWem，

Wykroczeniem lub swoim nlePraWidねwym postepowaniem oraz

SPOWOdowa＿nymi przez nie szkodami，　aktywnie wspd土prac可ac

Odpowiednio z wIaSciwymi organami，W bTm Organami Sciganialub

ZamawlaJaCym；

C）PodjalkonkretneSrodkitechniczne，Organizacyjneikadrowe，Odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestepstWOm，　Wykroczeniom lub

nlePraWidねwemupostepowaniu，WSZCZegdlnoSci‥



ー　ZerWa王∴wszelkie poⅥ埋Zania z osobami lub podmiotami

Odpowiedzla－lnymizanlePraWidbwepostepowanieWykonawcy，

－　ZreOrganizowa憂personel，

－　WdroZy土systemsprawozda＿WCZOSciikontroli，

－　utWOrZyI struktury audytu weWnetrZnegO do monitorowania

PrZeStrZeganiaprzepISdw，WeWnetrZnyChregula－qjilubstandarddw，

－　WPrOWadziI∴Wewnetrzne regulade dobTCZaCe OdpowiedzialnoSci

iodszkodowahzanlePrZeStrZeganieprzepISdw∵WeWnetrZnyChregulaql

lub standarddw．

d）Zama＿Wiajacy ocenia，CZy POdjete przez Wykonawce cZynnOSci sa

WyStarCZaJaCe do wykaza－niaJegO rZetelnoScl，uWZgledniaJaC Wa一ge

i szczeg61ne okolicznoSci czynu Wykonawcy，a jeZeli uznaっ　乞e nie sa

WyStarCZa拒Ce∴Wyklucza＿Wykonawce．

7．VhTkonawcaskねda；

b）Formularzofertyzgodniezzaねcznikiemnr2doSWZ．

一　〇土もrta musi byC kompletna，匂・Obejmowae WSZyStkie pozyqe

formularza一

一　Wkonawca zobowiazanyJeSt WyPe圭nieibrmularz oferbT ZaWierajacy

W SZCZeg61noSci‥WartOSe ofertowa brutto（oraz wartoSe podstaWowa

i opqe nettoi sta－Wke podatku，Cene jednostkowa，OSwiadczenie o

OkresiezwlaZaniaofertaorazakceptaqlWSZyStkichpostanowiehSWZ

IPrCjektowanychpostanowiehumowybez∴ZaStrZe2eh．

C）Pe霊nomocnictwo

－　Gdyumocowanie osobyskladajaceJOferteniewynika＿Zdokumentdw

rqestrowych，Wykonawca，ktdryskねda oferte∴Za POSrednictwem

PeInomocnika，POWiniendoねczyedoofertydokumentpe王nomocnictwa

Obejm可acy swym za－kresem umocowanie do zIoZenia－OferbTlub do

ZbえeniaoferbTipodpisaniaumowy・

－　PeZnomocnictwo powinno posiada－　taka sama forme jak oferta，

匂．Powinno zostaC zbZone w formie elektronicznejlub w postaci

elektronicznq opa．trzonq∴∴POdpisem zaufanym lub podpisem

OSObistym．

－　Dopuszcza sle rdwniez przedbZenie elektronicznもkopiidokumentu

POSwiadczonqr∴Za ZgOdnoS（三∴z oryglna土em przez notariusza，

匂．podpisan匂　kwaliHkowanym podpisem elektronicznym osoby

POSiadajacquprawnienianotariusza・

－　W prZyPadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaJaCyCh sie o udzielenie

ZamGwienia．　Wykonawcy zobowiazani sa．　do ustanowienia

Pe土nomocnika．Dokument pelnomocnictwa，Z treScl ktbrego bedzie

Wynika－ね　umocowanie do reprezentowania w postepowaniu

OudzieleniezamOwieniabTChWykonawcdwnaJeZyza＿迩czyedooferty．



、　増〔雪斉瞥’ニ敵軍…Y　〆・

ー　Petnomocnictwopowinno byezalaczonedo ofertyipoWinnozawierae

WSZCZegelnoSciwskazanie：

1・POStePOWaniaozamdwleniepubliczne，ktdregodobTCZy，

2・WSZyStkich Wykonawcdw ubiegaJaCyCh sie wspblnie o udzielenie

ZamdwieniawymienionychznaZWyZOkreSleniemadresusiedziby，

3・uStanOWionegope土nomocnikaorazzakresuJegOumOCOWania．

A・Sp6拡a cywilna zaIacza pe王nomocnictwolub dokument，Z ktdrego

Wnikapehomocnictwo－umOWeSPdkicywlln匂lubuchwa土e．

B・Konsorcjum doねcza．　petnomocnictW0　（do reprezentowania

WPOStePOWaniuWykonaWCbwwsp61nieubiegaJaCyCh sie oudzielenie

Zam6Wienia albo do reprezentowania w postepowaniui zawarcia

umowy w sprawie za－mOwienia publicznego）lub umowe regul可aca＝

WSPdIpracekonsorqum，Zktdrqwynikaustanowionepe土nomocnictwo・

d）OSwiadczenie Wykonawc6w wsp61mie ubiegajacych sie o udzielenie

zam6wieniaOe2eli（わt±／CZy）

－　WykonawcywspdlnieubiegaJaCySieoudzieleniezamdwienia，SPOSr6d

ktbryCh tylko jeden spelnia warunek doBTCZaCy uPra＿Wnieh，Sa

ZObowiazanidoねczyedooferbTOSWiadczenie，Zktdregowynika．，kt6re

us土uglWykonaJaPOSZCZegGlniWykonawcy．

－　Wykonawcy wspdlnie ubiegaJaCy Sle O udzielenie zam6wienia moga

POlegaenazdolnoSciachtychzWykonawcdw，kt6rzyWykonajausHgi，

do realizadi ktdrych te zdolnoSci sa＿Wymagane・W takid sytuaql

Wykonawcy sa zobowiazani do迩czye do oferbT OSwiadczenie，

ZktdregoWynika，ktbredostawywykonaJaPOSZCZegdlniWykonawcy．

e）zastrze2cmietajemnicyprzedsiebiorstwa

－　W sytuadi，gdy ofertalubinne dokumenbT SkIadane w toku

POStePOWaniabedazawierabTtajemnice przedsiebiorstwa，Wykonawca

WraZZPrZekazaniemtakichinformaql，ZaStrZega，Zeniemogabyeone

udostepniane oraz　ⅥykazuJe，乞e zastrze20neinformaqe stanowla＝

tajemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przepISdw ustawy

Z16kwietnia1993r．Ozwalczaniunieuczciwejkonkurenql．

一　W przypadku braku wskazania－　W SPOS6b jednoznaczny，ktOre

informaqe podlegaJa OChronie jako tajemnica przedsiebiorstwalub

braku uzasadnienia zastrzeZenia poprzez wskazanie przyczyn

faktycznych i wskazanie spe圭niania podstaw normatywnych

upra＿WnlaJaCyCh do dokonania－ZaStrZeZenia，ZamawlaJaECy mOZe nie

uznae prawidbwoSci dokonanego zastrze乞enia tajemnlCy

PrZedsi｛わiorstwa bez oboWiazku Zadania dodatkowych wyJaSnieh od

Wykonawcy．

一　W takim przypadku ZamawlaJaCy ZWOlniony bedzie od wszelkid

OdpowiedzialnoSci za jakiekoIwiek ewentualne szkody powstak

W ZWiazku z ua＿Wnieniem za＿StrZe20nyChinformaql OSObom trzecim．

ZastrzeZenie informaql，danyCh，dokumentew lub oSwiadczeh



niestanowiacych taJemnlCyPrZedsiebiorstwaw rozumieniu przepISdw

onieuczciwejkonkurenqilubniewykazanle，lZzastrze20neinfomaqe

stanowia：tajemnice przedsiebiorstwa powod可eich odtajnienie・

WykonawcaniemoZezastrzecinformaql，Okt6rychmowawa－rt・222

ust．5ustawyPzp・

－　JeZeli dokumenty elektroniczne，PrZekazywane przy uZyclu Srodkew

komunikadielektronicznq，ZaWieraJainformaqesta－nOWiacetajemnlCe

przedsiebiorstwawrozumieniu przepISbwustawyzdnia16kwletnia

1993r．O zwalczaniu nieuczciwej konkurenqii（Dz・U・Z2020r・POZ・

1913），Wykonawca，W Celu utrzymaniaw poumoScibTChinformadi，

przekazuJeje W Wydzielonymiodpovlriednio oznaczonym pliku，WraZ

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia”ZaIacznik stanowiacy

tajemnlCePrZedsiebiorstwa’’anastepniewraz＝ZPlikamistanowiacymi

JaWna－CZeSenaleZytenplikzaszyfrowae・

一　Uwaga：Sam fakt oznaczeniaplikulub dokument6wiobarczenieich

klauzula＿，，tajemnica przedsiebiorstwa”nie wyczerpue znamion

Wykazania dzlaZa五言akie Wykonawca podj辞celem zachowaniaich

poufnoSci．W przypadku bra－ku pISma－uZaSa－dniaJa＝CegO ZaStrZeZenie，

ZamawiajacybedzieupowaZnionydoodtajnieniatychdokumentdw・

f）Infbrmacje dotyczace Wykonawcy（zaねcznik nr2　do SWZ）w bTm

dokumencie Wykonawca skねda oSwiadczenie w zakresie spe土nienia

WymOgdw RODOi podwykonawcOw orazinfomade czy Wybdr oferbT

Wykonawcy bedzie prowadzi壬do powstaniauZamawlaJaCegO Obowiazku

POdatkowego・

WykazpodmiotowychSrodk6wdowodowych

l・Zgodnie z art・274　ust・l ustawy Pzp，ZamawlajaCy PrZed　Ⅵyborem

najkorzystniejsz匂ofertywezwieWykona－WCe，ktOregoofertazostaknajwy碕

oceniona，do zbZeniawrwyznaczonym terminle，nie kr6tszym ni25dni，

aktualnych na dzieh∴zkx2enia，naStePuJaCyCh podmiotowych Srodkdw

dowodovvch：

1）dotv‾CZVCZeScinr9，10，11，12，13i14：aktualnycertyfikatakredytacji

vvda＿nyPrZeZPoIskie CentrumAkredytaCji（PCA）W2；akresiespehiania

VTymagahnormyPN－EN17025：2018－02・

2・Wykonawca skkda podmiotowe Srodki dowodowe aktualne na dziehich

zkZenia－．

3．WVkonawcy skIadaja dokumenty w formie elektronicznもlub w posta－Ci

elektronicznejopatrzon匂Podpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upoWaZnionej do reprezentowania∴iWykonawc6W－ZgOdnie z forma

reprezentaqi okreSlona w dokumencie rqestrowym w土aSciWym dla formy

OrganizacyInもlubinnymdokumencie・



4・Wykonawca nieJeSt ZObowiazany do z102enia podmiotowych Srodkdw

dowodoWyCh，kt6reZamawlaJaCyPOSiada，jeZeliWykonawcawskaiieteSrodki

orazpotwierdziichprawidbwoSeiaktualnoSe・

ZamaWlaJaCyniewymaga・Wniesieniawadium・

1．0ferta wraz∴Z Zaねcznikami musi zosta（三 SPOrZaldzona wJeZyku poIskim，

zk逐onawpostacielektronicznqorazpodpisanakwali丘kowanympodpisem

elektronicznym，POdpisemosobistymlubpodpisemzaufa－nymPOdrygOrem

niewaZnoSci．Z圭oZenie oferty wymaga od Wykonawcy zaI亭estrowania sie

izalogowanianaminiPortalu・

2．WykonawcamaprawozIo2yCtylkojednaoferte・OferbTWykonawcy，ktbry

przedk2ywiecqniZjednaoferte，ZOStanaOdrzucone・

3・Wykonawca skla－da oferte∴WraZ Z∴iWyma一ganymi o wiadczeniami

idokumentaml，WSkazanymiwrozdzialeIIpodrozdziale7i8SWZ・

4・DoupZywuterminuskねdaniaofertWykonawcamoZewycofa－eOferte・Sposbb

postepowania w przypadku WyCOfania oferbT W SyStemie zostaI opisany

wInstruk垂korzystania＿ZSyStemuminiPortalstanoWla＝CeJZaねczniknr7do

SWZ．

1・Wykonawca okreSla cene realizaql Zamdwienia－　POPrZeZ WSkazanie

wformularzuofertywgwzorustanowiacegozalaczniknr2doSWZ・

2．La．czna cena ofeIty brutto musi uwzgledniae wszystkle koszty ZWiazane

zrealizaqaprzedmiotuzamdwieniazgodniezopISemPrZedmiotuzambwienia

stanowiacymzaねCZniknrlorazprqjektowanymlPOStanOWieniamiumowy

okI・eSlonymwza上acznikunr6doSWZ・

3．Cena．OkreSlona w ofercie jeSt CenaIVCZattOWa・Oferowana－　Cena一muSi

zawieraewszystkiekosztyzwiazanezrealizaqia。Zamdwienia，jakrbwniezinne

kosztywnichnie可ete，abezkt6rychniemoznawykonaezambwienia－，a

ta＿k2ezyski・

4．ZamawajacynieprzewidujemoZliwoScizmianycenybruttocenyoferty，Za

wyjatkiemzmianumoⅥyWSkazanychwewzorzeumowy・

5．Cenaofertyicenyjednostkowemuszaobejmowa－eWSZyStkiekosztyzwiazane

zrealizaqaprzedmiotuzamdwienia，WSZyStkieinnekosztyorazewentualne

upustyirabaty atakZe wsZyStkie potencialne ryyka ekonomiczne言akie

mogawystaplePrZyrealizaqlPrZedmiotuumowy，Wynikaj cezokolicznoScl，

kt6rychniemoZnabyZoprzewidzieewchwilizawieraniaumowy・Wykonawca

jest zobowiazany skalkulowae cene na podstawie wszelkich WymOgOW

zwiazanychzrealizaqazamdwienia，WSZCZegblnoSci‥



a）koszbTPraCy－Pr2両etadoustaleniacenyniemo2ebyeniZsza．odminimalnego

WynagrOdzenia－ZaPraCealbominimalnq stawkigodzinowqustalonychna

POdsta－Wie ustawy∴Z dnialO paZdziemika　2002　r・O minimaInym

WynagrOdzeniu za prace（Dz・U z2018，POZ・2177z pd n．zm高koszbT

eksploa－taCjiwykorzysbwanegosprzetuiurza＝dzehdopracporzadkowych，

kosztyu2ytychmateriaIdw，tranSPOrtu，kosztyubezpieczenia＿，amOrtyZaqii

itp言

b）podatek od toWardwius山g obowlaZujacy na dzieh skねdania o走rt oraz

POdatekakcyzowy，Je2elinapodstawieodrebnychprzepISdwsprzedaZtowa＿ru

（us山gi）PodlegaobciaZeniupodatkiemodtowarOwiusIug；

C）inneopねtyOeZeliWykonawcatakieprzewiduje）．

6・Wykonawca zobowlaZany JeSt ZaStOSOWae StaWke VAT zgodnie

Z ObowlaZ閏aCymlPrZePISamiustaw zll marca2004r・O POdatku od

towa－rGwius王ug．

7・Wykonawcawskazuewformularzuoferbr：

a）cenejednostkowabruttolroboczogodzinyWykonaniausIugi（wB，mkoszbr

PraCy，dQjazdu，ubezpieczenia，Zu2ycianarzedzi，narZuty，POda＿tkiitp．）

b）WartOSebruttoroboczogodzin，

8・CenaofertypowinnabyewyraZonawzbbTChpoIskich（PLN）．

9・Cenymusza＝bye：POdaneiwyliczoneWZaOkragleniu do dwdchmlqSCPO

PrZeClnku（zasada zaokraglania－POniZも　S na－1eZy kohcOwke pominae，

POWyZ匂irOwne5nale勾TZaOkragliewgbre）．

10・JeZeli oferta bedzie zawieraねcenyjednostkowe wyraLone jako wielkoSci

matematyczneznajdujacesienatrzecimikolejnymmidscupoprzecinku，

ZOStanieodrzuconanapodstawieart・226ust・lpkt4i5ustawPzp・

11・Zgodnie zart・225ustaw Pzpje乞elizostaIa－Zb20na Oferta，kt6reJWb6r

PrOWadzi壬bydopowstaniauZamawlaJaCegOObowiazkupodatkowegozgodnie

Z uStaWa－Zll marca2004r・O POdatku od towaェ6wiushig，dla celdw

ZaStOSOWania・klyterium cenylub kosztu Zamawiajacy dolicza do

PrZedstawionqwtej oferciecenykwotepodatkuodtowarOwiushlg，kt6ra二

miarbyobowiazekrozliczye・WtakiejsytuaqiWykonaWCama．Obowia＝Zek：

d）poinformowa－nia－Zamawiajacego，Ze wyb6rjego ofertybedzie prowadzi王do

POWStaniauZamawlaJaCegOObowiazkupodatkowego；

e）wskazania nazwy（rodzaju）towarulub ushigi，kt6rych dostawalub

SwiadczeniebedaprowadziIydopowstaniaobowiazkupodatkowego；

f）∴wskazaniawartoScitowarulub uslugiobjetego obowia＝Zkiem podatkoWym

ZamaWiajacego，bezkwotypodatku；

g）wskazania sta－Wki podatku od towar6wi usIug，kt6ra zgodnie z wiedza＿

Wykonawcy，bedziemiarazastosowanie．

12・InformaqewpowyzszymzakresieWykonawcaskねdawzalacznikunr2do

SWZ・BrakzbZeniaww・informacjibedziepostrzeganyjakobrakpowstania一

〇bowiazkupodatkowegouZamawlajaCegO・



13・WykonawcaponosiWSZelkiekosztyzwiazanezprzygotowaniemizIoZeniem

OferもT．

A．Informaqeog61ne

l）W postepowaniu o udzielenie zamewienia＿　komunikaqja miedzy

ZamawlaJaCymaWykonawcamiodbywasieprzyuzyclu：

a）miniPortalu，dostepnegopodadresem：https：／／miniporta＿1．uzp．gov．pl／

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

C）poczbTelektronicznej・

2）Osobywskazanedoporozumiewania－SiezWykonawcami

a）wzakresie dotyczacym przedmiotu zam6wienia；　Justyna、

01endrzyhska

b）wzakresie dotyczacym zagadnieh proceduralnychi komunikaqi

elektronicznej：LuizaCytarska．

3）Wykonawca zamierzajacy wzia＝e udziat w postepowaniu o udzielenie

Zam6wienia publicznego，muSI POSiadae konto na ePUAP．Wykonawca－

POSiadajacykontonaePUAPmadostepdonastepuJaCyChfbrmularzy：

a）”FormularzdozbZenia，Zmiany，WCOfaniaofertylubwniosku”oraz

b）”Formularzdokomunikacji”・

4）Wymagania techniczne i organizacyjne vJySytania．i odbierania

dokumentdW elektronicznych，elektronicznych kopii dokumentdw

i oSwiadczeh orazinformaql PrZekazywanych przyich uZyclu OPISane

ZOStabTWRegulaminiekorzystaniazsystemuminiPortalorazWarunka＿Ch

korPyStania z elektroniczneJ Platfbrmy us山g administraql Publicznq

（ePUAP）・

5）Maksymalny rozmiar plikdw przesyhnych za poSrednichrem

dedykowanychformularzy：，，FormularzzIo2enia，Zmiany，WyCOfania．oferty

lubⅥmiosku”i”Formula＿rZadokomunikacji”wynosi150MB．

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

elektronicznych，OSwla＿dczefLlub elektronicznych kopii dokument6wlub

OSwiadczehorazinnychinformaqlPr劾mlDe Siedateichprzekazaniana

ePUAP．

7）Instrukcja korzystania z systemu stanowi za－Iacznik nr　7　do SWZ・

InstrukdazostaIazamieszonatakZebezpoSrednionaminiPortaIu．UwagaJ

Przed przystapieniem do skkdania oferty，Wykonawcajestzobowiazany

ZaPOZnaesleZInstrukcjakorzystania＿ZSyStemu．

8）Zamawiajacy przekaz可elink do postepowania ora2，ID postepowania

WZa互cznikunr8doSWZ・Danepostepowa＿niemoあawyszuka（ミrdwnieZ



naLiSciewszystkichpostepowahwmirhPortaluklik萄acwczeSnle〕OPqe

”DlaWykonawcbw”1ubzestronyg王dwnもzzakladkiPostepowal1－ia・

B．Spos6bkomunikowaniasiezamawiajaCegoZWykonawcami（niedotyczy

SkIadaniaoftntiwniosk6W）

1）W postepowaniu o udzielenie zam6wienia－　komunikaqia pomiedzy

ZamawiaJaCym a Wykona－WCamiw szczegdlnoSci skIadanie oSwiadczeh，

Wnioskdw（innych niZ wskazanych w rozdzialeIII podrozdziale　2，

zawiadomiehorazprZGkazywanieinfomadiodbywasleelektronicznieza

poSrednictwemdedykowanegofomularza：”Fom山arzadokomunikacji”

dostepnegonaePUAPorazudostepnionegoprzezminiPortaLWewszelkie

koresp°ndencjizwiazanejzniniejszympostepowaniemZamawiajacy

i Wykonawcy posmguja sie numerem ogねszenia BZPlubID

P°StePoWania・

2）ZamawiajacymoZerdwnieえkomunikowaesiezWykonawcamizapomoca＝

POCZtyelektroniczn匂，email：Wiw01sztvnのoIsztvn・Wiw・gOV・P1

3）Dokumenty elektroniczne，SkIadane sa＝　PrZeZ Wykonawce∴Za

POSrednictwem　”Fomularza do komunikacfi”　jako zaIaczniki・

ZamawlaJaCy dopuszcza＿　r6wnieZ mo21iwoSe skladana－　dokument6w

elektronicznychzapomoc往POCZtyelektronicznei，naWSkazanywpkt2na

adresemail・SposGbsporzadzaniadokument6welektronicznychmusibye

ZgOdny z wymaganiami okreSlonymi w rozporzadzaniu Prezesa Rady

Ministr6w z dnia30grudnia2020r・W SPraWie sposobu sporzadzania

lPrZekazywaniainfomaqlOra2Wyma・gahtechnicznychdladokumentOw

elektronicznychorazSrodkdwkomunika（珪elektroniczneJWPOStePOWaniu

O udzielenie zamewieniapublicZmegOlub konkursie（Dz・U・Z2020poz・

2452）OrazrozporzadzeIhuMinistra－Rozwc万u PTaCyiTechnologiizdn＝a

23grudnia2020r・WSPraWiepodmiotowychSrodkbwdowodowychoraz

innychdokumentdwluboSwiadczeh，jakichmoZeZadaeZama－WlaJaCyOd

Wykonawce（Dz・U・22020poz・2415）・

4）WykonawcapowinienswQjadrespocztyelektronicznejwskazaewofercie・

1．0fertenaleZyzk勾TCwterminiedodnia20maia2022r・dogodz・9・00・

2・WykonawcaskIadaofもrtezapoSrednictwem”FomularzadozねZenia，Zmiany，

wycofaniaofertylubwniosku”dostepnegonaePUAPiudostepnionegordwnleZ

na＿miniPortalu．FunkcjonalnoSe do zas2y五〇wania oferty przezWykonawce

JeSt dostepna dla vTykonawc6w na miniPortalu，W SZCZeg6kch danego

POStePOWania．WfomularzuofertyWykonawcazobowiazanyjestpoda（；adres

Skrzynki ePUAP，na ktbrym prowadzona bed2ie korespondenqia zwiazana

ZPOStePOWaniem．

3．0fertenaleZysporzadziewJeZykupoIskim．



4・Oferte skIada sie pod rygorem niewaLnoSci w fbrmie elektronicznejlub

W POStaCi elektr’Onicznq opatrzonも　Podpisem zaufanymlub podpisem

OSObisbTm．

5・Sposbb zloZenia oferty，W bTm ZaSZy五〇wania oferbT OPisany zostal

W　　”Instrukqii u勾互kownika”，　　dostepneJ na StrOnie

https：／／miniportal．uzp受OV．Pji

6・JeZelinaoferteskIadasiekilkadokumentdw，Wykona－WCaPOWinienstworzyC

folder，do ktdrego przeniesie wszystkie dokumenbT OferBT，POdpisane

kwali正kowanympodpisemelektronicznym，POdpisemzaufanymlubpodpisem

OSObistym・Nastepnie z tego folderu Wykonawca zrobl folder・Zip（bez

nadawaniamuhasetibezszy血owa］五a）・WkolejnymkrokuzapoSrednictwem

AplikaQjidoszy五〇wanaWykonawcazas抽efolderzawierajacydokumenty

SkIadajaceslenaOferte．

7・Je2eli dokumenもT elektroniczne，PrZekazywane przy uZyciu Srodkbw

komunikaqii elektroniczng，ZaWieraJainもmaqe stanowiace tajemnice

PrZedsiebiorstwawrozumieniuprzepISdwustawyzdnia＿16kwietnia＿1993r．

O ZWalczaniu nieuczciwej konkurendi（Dz・U・2　2020　r・POZ・1913），

Wykonawcaっw celu utrzymania w pouhoScityChinfomaqil，PrZekazujeje

W Wydzielonymi odpowiedni0　0Zna・CZOnym Pliku，WraZ∴Z jednoczesnym

ZaZnaCZeniem polecenia”Zaねcznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”

a．nastepnie wraz z plikami stanowlaCymlJaWna＝　CZeSe nale勾r ten Plik

ZaS智正owa（三・

8．Do oferbT nale却　doねczye oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu，

SPehianiuwarunkdwudzialuwpostepowaniu（zaIacznikinLr3i4do SWZ）

w formie elektronicznもlub w posta＿Ci elektroniczDg OPatrZOnej podpisem

Zaufanymlub podpisemosobisbm，a－naStePniezaszy五〇waewrazzplikami

StanOWiacymioferte・

9．Do przygotowadaofertyzalecasiewykorzystaniefomularza．oferty，ktC）regO

WZGr stanowi zaIacznik nr2do SWZ・W przypadku，gdy Wykonawca nie

korzystazprZygOtOWanegOPrZeZZamawiajacegowzoru，WtreSciofertynaleZy

zamieSciとws2yStkleinfoma＿qiewymaganewfomularmoferty．

10．0fertamoZebyezioZonatylkodoup士ywuterminuskIadaniaofert．

11．WykonawcamoZeprzedupbTWemterminudo skIadaniaofertwycofa＿e Oferte

za poSrednictwem”Fomularza do zbZenia，Zmiany，WCOfania ofertylub

wmosku”dostepnego na ePUAPiudostepnionego rdwnieZ na miniPortalu．

Sposdbwycofaniaofertyzosta王opisanyw”InstrukdiuZytkownika”dostepnej

naminiPortalu．

12・Wykonawca po upbrwie terminu do sktadania－Ofert nie moZe skutecznie

dokonaezmianyaniwycofaez土020nejoferty・

13．0twarcieofertnasta；PIWdniu20maia2022r・ogOdz・9：30poprzezuZyCle

mechanizmudo ods257五〇waniaofertdostepnego po zalogowaniuwzakIadce

Deszyfrowanie na miniPortalui nastapi poprzez wskazanie pliku d0

0dszy五owania．



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

internetoweJPrOWadzonegopostepowania＿1nIbrmaqeokwocie言aka．zamierza

przeznac2yCna－SHnansowaniezamdwienia・

15・W prZyPa－dku WyStaPienia awarii systemu teleinformatycznego，ktdra

SPOWOduje brak mo21iwoSci otwarcia ofert w terminie okreSlonym przez

ZamawlaJaCegO，OtWarCieofertnastaplniezwbczniepousunleCluaWarii・

16・ZamawlajaCy POinformuJe O Zmianie terminu otwarcia ofert na stronie

intemetowqprowa－dzonegopostepowania・

17・ZamawlaJaCy，niezwbcznie po otwarciu ofert，udostepnia na stronie

intemetowgprowadzonegopostepowaniainformaqeo：

a）nazwach alboimionachi nazwiskach oraz siedziba・Chlub midscach

prov、Tadzonej dzialalnoSci gospodarczも　badZ mlqSCaCh zamieszkania

Wykonawcbw，ktbryChofertyzostaiyotwarte；

b）cenachlubkosztachzawartychwofertach・

1．WykonawcapozostajezwlaZanyOferta＿dodnia18czerwca2022r・

2・Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz zup王ywem terminu

skkdaniaofert．

3．Wprzypadku，gdyWybdrnajkorzystniqiszqjofeItynienastapiprzedup王ywem

teminu2；Wiaza，nia oferta okreSlonego w SWZ，Zamawiajacy przed upbTWem

terminuzwiazaniaofertazwracaslejednokrotniedoWykonawcdwowraZenie

ZgOdy na przedIuZenie tego terminu o wskazyTTany PrZeZ nlegO Okres，nie

d王uZszyni230dni・

4．Przed士uZenie terminu zwlaZania＿Oferta，O ktdIym mOWa W uSt．3，yma＿ga

ZIo2enla PrZeZ Wykonawce pISemnegO OSwiadczenia o wyraZeniu zgody na

PrZedZuZenieterminuzwlaZaniaoferta・

1．Przy∴Wyborze oferbr Zamawiajacy bedzie kierowa士　sie nastep可acymi

kIyヒeriami‥

1）Za najkorzystniejsza zosta－nie uznana oferta，ktdra uZySka najwyZsza＝

liczbepunktdw．Lacznapunktadabedziewyliczonawed山gwzoru：K＝

Kl　＋K2

2）OfertyocenianebedaWOParCiuonastep可acekryteria‥

Kryterium �Waga（％） �Maksymalna iloSepunkt6W 

Cenabruttooferty（Kl） �60 �60 

Terminrealizacji（K2） �40 �40 

Razem �100 �100 



a）NAzWAKRYTERIUMKl一ccnabruttooferty，Waga－60％（1％＝lpkt）・

naJniをszacena＿WSrddwszystkichwaZnych

OfertnlePOdlegaJaCyChodrzuceniu

liczbapunkt6W＝ Ⅹ100Ⅹ60％

CenaOfertybadanej

KryteriCm（Kl）cenabruttooferBTrOZPatryWanebedzienapodstawieceny

bIuttO POdanもprzez Wykonawce w fomularzu oferty・Ceny w ofercie

POdajesieⅥVIaczniewz圭otychpoIskich・

Oferta＿Z najni2sza cena brutto otrzyma＿najwiekszailoSe punktbw，

POZOStaIeofertyproporqjonalnieWyliczonewgpowvZszegowzoru・

b）NAZWAKRYTERIUMK2－terminrealizacji，Waga－40％（1％＝lpkt）・

WymaganyprzezZamawlaJaCegOterminrealizacjlniemo乞eprzekroczy610

dnikalendarzowych・

一　〇cena bedzie dokonywana w opa＿rCiu o infomaqe podane

wfomularzuoferbTStanOWiacymzahczniknr2do SIWZ，Wktdrym

WykonawcawykaZeproponowanypr2eZSiebieterminrealizacii，liczonv

Od momentu Z⊆わszenla PrZeZ ZamawialaCegO・JeZeh termin ushlgi

WPadaw dniuwolnym od pracylub po2／agOdzinamlPraCyZHW w

OIsztJmie，uS圭uga nastapi w pierwszym dniu roboczym po

WyZnaCZOnym terminie．Termin realiiadi nale2y podae w peInych

dniach．

－　Wykonawca＿　OtrZyma naSteP可acaliczbe punktdw，jeZeH wykona

zamdwieniewterminie：

・10dnikalendarzowch，ZaktbreZama－WlaJaCyPrZyZnaOpkt

・　7dnikalendarzowych，Zakt6reZamawlaJZ米yPrZyZna20pkt

・　5dnikalendarzowych，ZaktdreZamawlaJa，CyPrZy na40pkt

odmomentuotrzymaniazgloszeniaodZama．Wiajaceg〇・

一　Je乞eli termin us山gi wypada w dniu w01nym od pracylub poza

godzinamipracyZHWwOIsztynie，uSHgana－StaPiwpierwszymdniu

roboczymPOWyZnaCZOnymterminie・

－　Przyza－Oferowaniu terminu dhlZszego niZlO dnikalendarzowych od

momentu otrzymania zgわszenia－Od Zamawiajacego oferta zostanie

odrzucona－na POdstawie art．226　ust．l pkt．5　ustaw Pzp jako

niezgodnazwarunkamizamdwienia・

－　Niewpisaniedanychwk巧TteriumK2skutkuje odrzuceniemofertyna

podsta＿Wie art．226　ust．1pkt・5　ustawy Pzp jako nleZgOdnej

zwarunkanhzambwienia．

2．Oferta，ktbra przedstawia－　najkorzystnidsZy bilans（maksymalna－liczba

PrZyZnanyCh punktdw w oparciu o ustalone kryteria）zostanie uznana－Za



najkorzystnidsza，POZOSta士e ofertyzostanasklasy丘kowane zgodnieziloScia

uzyskanychpunktdw．

3．JeZeliwpostepowaniuoudzieleniezamdwienia∴WktdIITmjedynymkryterium

OCenyOfertjestcenalubkoszt，niemoZnadokonaeⅥyborunajkorzystniqszq

OferbT Ze WZgledu na＿tO，2e zostabT Zb20ne Oferty o takiej samej cenielub

koszcie，ZamawiajaCyWZyWaWykonawcdW，ktdrzyzloZyliteofertlr，dozIoZenia

WterminieokreSlonymprzezZama－WlaJaCegOOfertdodatkowychzawieraJaCyCh

nowa cenelub koszt・Wykonawcy，Skladajac oferty dodatkowe，nie moga二

〇ferowae cenlub kosztewwyzszychniZzaoferowanewuprzedniozbZonych

PrZeZnichofertach．

ZamawlaJaCyniebedzieprzeprowadza王negoqaqlWCeluulepszeniatreSciofert．

1．PrcjektowanepostanowieniaumowystanowizaIaczniknr6doSWZ．ZIoZenie

Oferty jest jednozna－CZne Z akceptaqia przez Wykonawce prqjektowanych

POStanOWiehumowy・

2・Umowa，kt6ra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygnleCla ninleJSZegO

POStePOWania o udzielenie zam6wienia－，bedzie zawierah－WS2yStkie zapISy

POdane w prcjektowanych postanowieniachumowy stanowla，CyChza壬acznik

nr6doSWZzuwzglednieniemtreScioferbT・

3．Dopuszcza sle mOZliwoSe zmian postanowiehumowyw stosunku do treSci

Oferty，naPOdstawiektbr匂dokonanowyboruWykonawcy，ZgOdniezart．455

ust・1，aWSZCZeg61noScipktlustawyPzp，WnaStePLUaCymZakresielPrZy

VVStaPleniuokreSlonychwarunk6W：

1）wpr2yPadkuzmianystawkipodatkuodtowaェdwius士ug－naStaPizmlana

WynagrOdzenia Wykonawcy．Zmianie ulegnie cenajednostkowa brutto

WZakresieodpowiadajacymzmianiestawkipodatkuVAT，

2）w pr2yPadku zmiany przepisdw prawa powszechnie obowiaz可acego，

ktdra ma wp士yW na termin，SPOSOblub zakres realizaql PrZedmiotu

3）wprzypadkuzmianpodwykonawstwa－，匂・

a）zmianyPodwykonawcywskazanegowofercie，

b）zmiany czeSci zambwienia，ktOra＝　Wykonawca zamierza zlecie

Podwkonawcom，

C）koniecznoSci wprowadzenia PodwykonaWCy W PrZyPadku，gdy

WkonawcaoSwiadczy士wofercle，lZWykonaprzedmiotzamdwieniabez



udzia山PodWykonawcdwlubniewskaza壬，ZedanaCZeSezamierzazlecie

Podwykonawcom・

4．Zmianaposta＿nOWieh UmoWylubjもZaねcznikbwmoganastapiejedynie za・

zgodaobuStronnapISmle，POdrygoremniewaZnoSci・

Zamawiajacy nie wymaga wnleSienia zabezpieczenia nale勾TtegO Wykonania

umOWy・

1・ZamaWlaJaCy POinformuJe Wykonawce，ktdremu zostanie udzielone

zamGwienie，Omle］SCuiterminiezawarciaumoⅥy・

2・WykonawcaprzedzaWarCiemumowypodawszelkieinformaqeniezbednedo

wypetnieniatreSciumowyna・WeZWanieZamawiajacego（匂・OSObeⅥVZna－CZOna＿

dozawarciaumowy，daneosobyupowaZnion匂dokontaktuzZamawlaJaCym

itp．）・

3．Umowazostanie zawarta，nie wczeSniej niZ w6dniu od datyprzes壬a－nia－

Zawiadomienia o Wyborze oferty najkorzystni匂sz匂・Umowa moZe zostae

zawarta przed upbTWem terminu5dni，W PrZyPadkach，O ktdrych mowa

wart．308ust．3pktla）ustawyPzp・

4・ZamaWlaJaCy mOZe wyrazie zgode na korespondencⅥne Za・WarCie umowy・

Wtaki匂sytuaqlPOdpisaneprzezZamawlajaCegOegZemPlarzeumoWyZOStana＝

vvsknedoWykonawcylubZamawlaJaCyPrZeSleprzygotowanaumowewraz

zza迩cznikamiwformaciePDFwraZ∴Zinstrukdapostepowania・

5・ZamawlaJaCydopuszcza－ZaWarCieumowywfdrmieelektronicznq・

6・W przypadku podpISyWania umowy w siedzibie ZamawlaJaCegO OSOby

podpisl彊Ce POWinny posiadae∴Ze soba dokumenty potwierdzajaceich

umocowaniedopodpisaniaumowy，Oileumocowanietoniebedziewynikae

zdokumentdwza互czonychdooferty・

7．Przed zawarciem umowy WykonaWca，ktdrego oferta－ZOStalal彪nana Za

najkorzystniqsza，PrZeka乞eZamawlaJaCemu：

a）informacje dotycza＝Ce OSdb reprezentl東CyCh Wykonawce

iupowaznionychdopodpisaniaumowy；

b）informade dotycza－Ce OS6b do kierowania pracami Wykonawcy

i kontaktowania sle Z ZamawlaJaCym，do kontroli przebiegu realizaql

umoⅥy（e－mail，telefon）；

C）przekazaniaつ，Listy osdb（imieinazwisko），ktbre beda skierowane do

realizaqluSIugprzeglad6WokresowychiWZOrCOWaniawsiedzibieZHW”；

d）Poliselubinny dokument ubezpieczeniowy potWierdzajacy，Zejest on

ubezpleCZOny Od odpowiedzialnoSci cywilneJ W Zakresie prowadzonq

dzialalnoSci gospodarczqI Za SZkody wyI・za＝dzone，W ZWiazkulub przy

okazjiwykonywaniaumowy（OwartoSciniemniejszeiniZwartoSezbZonej

Ofbr勤；



e）Infomacje dotycza＝Ca POWierzenia wykonania czeSci zambwienia

Podwykonawcy o wartoScilub procentowq CZeSci zamdwiema言aka

ZOStanieimPowierzonaOeZehWykonawcanieprZBdstawiZinfomacjina

etapieskねdaniaofert）；

fI kopie umowy regulujacej wsp6tprace tychWykonawcdw，WPrZyPadku

WyboruofertyzわZonej przezWykonawcbwwsp61nieubiegaja＿CyCh sie o

ud2ieleniezamOwienia・Umowa・takawimaokreSlaestronyumowy，Cel

dziaIania，SPOSdb wspd圭dzialarha，Zakres prac przewidzianych do

VVkonaniakai2demuznich，SOlidamaodpowiedzialnoSe zawykonanie

Zam6wienia・，OZnaCZenieczasutrwania－konsorcjum（obqjml東cegookres

realiza－Cji przedmiotu zam6wienia，gWaranqiii rekqjmi），ykluczenie

mo21iwoScIWyPOWiedzenia umovTy konsorqum pr232kdregokoIwiek z

JegOCZねnk6wdoczasu、吋konania－Zam6wienia・Wumowiepowinienbye

OkreSlonypeInomocnikuprawnionydokontakt6wzZama－WlaJaCymOraZ

dowystawiania dokumentbwzwiazanych zp長江noSciaml，Pr勿　CZym

termin，najakizostaZazawartaumowa，niemoZebyekrGts2yniZtermin

realizacjizamdwienia＿．

8・Wykonawca，ktdry PrOWadai dziaZalnoSe gospodarcza w formie spbki

Z Ograniczona odpowiedzialnoScia，W Pr2yPadku，gdy wartoSe umowy

PrZekroczy dwukrotnie wysokoSe kapitahi Zaktadowego tego wykonawcy，

naJPOZnlq WdniupodpisaniaumowyJeStZObowiazanydostarczyeuchwa圭e

ZgOdniezpostanowieniamiart・230Kodeksu spdZekhandlovTyChlub odpis

umowysp6Ⅲi，ZeZWalaja＿CynaZaClaganietakichzobowlaZah．

9・NiedopehieniepowyzszychfomalnoScIPrZeZWybranegoWykonawcebed2ie

POtraktowane przez ZamawlajaCegO jako niemoZnoSe zawarcia umoⅥy

W SPra－Wie zam6wienia publicznego z prZyCZynleねcych po stronie

Wkonawcy．

Zaねcznikido SWZ：

ZaZaczniknr1－0pisprzedmiotuzam6wienia

Zaねczniknr2－FomularzoferbT

Zaねczniknr3－05wiadczenieonlePOdleganiuwykluczeniu

Zaねczniknr4－05wiadczenieospehlieniuwarunkdwudzialuwpostepowaniu

ZaktCZniknr5－ZobowlaZamePOdmiotutrzeciego

ZaIaczniknr6－PrQjektowanepostanowieniaumowy

Za壬aczniknr7－Instmkcjakorzysta＿niazsystemuminiPortal

Za士aczniknr8－LinkdopostepowaniaiIDpostepowania

OIszBTn，dnia．12maja2022r．

U，研a彫レ


