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1・TIybpodstawowy，Okt6IymmOWaWart・275pktlustawyzllwrzeSnia－2019

r・－Prawozamdwiehpublicznych（Dz・U・POZ・2019zezm．）－dalかusta＿WaPzp．

2・W sprawach nieuregulowanych zapISamininleJSZもSWZ stosl刀e Sle PrZePISy

WSPOmnianqustawwrazzaktamlWykona＿WCZymidoteiustawy．

3・ZamawlaJaCyudzielazam6wieniawtrybiepodstawowym，WktOymwodpowiedzi

na ogZoszenie o zamdwieniu oferty mOga Sk士adae wszyscy Wykonawcy，

ana－StePnieZamaWlaJaCyWybieranajkorzystniqszaofertebezprzeprowadzenia

negOqaCJl・

a）Wkona－WCajestosoba一正zyczna，OSObaprawnaalbojednostkaorganizacyfna

nlePOSiadajaCa一〇SObowoScIPraWnqi，ktdra oferuJe narynkuwykonanle rObdt

budowlanychlub obiektu budowlanego，dosta＿We PrOduktdwlub Swiadczenie

ustuglububiegasieoudzieleniezam6Wienia，Z土oZyねofertelubza、Warhumowe

WSPraWiezam6wieniapublicznego・

b）ZamawL申Cyniezastrzega＿mO如WoSciubieganiasieoudzieleniezamdwienia

WyIaECZnle PrZeZ Wykonawcow，O ktdrych mowa w art．94usta：Wy Pzp，匂．

maJaCyCh status zakねdu pracy chronioneJ，SP6klzielnie socjalne orazinnych

Wykonawcbw，ktdrych gねwnym celemlub g士dwnym celem dziaklnoSciich

YOdrebnionychorganizacyjniejednostek，kt6rebedarealizowaZyzam6wienie，

jeStSPO土ecznaizawodowaintegraqaosbbspoIeczniemarglnalizowanych．

C）Zam6wieniemo2ezostaeudzieloneWykonaWCy，ktery‥

・SPe士niawarunkiudziaIuwpostepowanluOPISaneWrOZdzialeIIpodrozdziale

7SWZ，

・niepodlegawykluczeniunapodstawieart・108ust・1ustawPzp；

・ZわZyIoferteniepodlegaJaCaOdrzuceniunapodstaWieart・226ust・lustawy

Pzp．

●　d）Wykonawcymogawsp61nieubiegaesieoudzieleniezam6wienia．

WtakimprZyPadku：

●　Wykonawcy wystepuaCy WSPdlnie sa∴ZObowiazani do ustanowienia

Pehomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu aユbo do

reprezentowaniaich w postepowaniui zawarcia umowy w sprawie

PrZedmiotowego zamdwienia publicznego・W sytua匂i Wyboru oferty

Wykonawcdw wystepuJaCyCh wspdlnie ZamawlaJaCy PrZed udzieleniem

zamdwienia＿mOZeZadaeumowyregulujacejwspbbracetychwykonawcdw．

・WszelkakorespondendabedzieprowadzonaprzezzamawlaJaCegOWYlacznie

ZPe王nomocnikiem・

e）Potencjalpodmiotutrzeciego

●　W celu potwierdzenia spe壬nienia Warunk6w udzialu w postepowaniu，

Wykonawca moZe polegae na potendale podmiotu trzeclegO na ZaSadach

OPISanyChwart・118－123ustawyPzp・
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．podmiot trzecl，na－POtenqiat，kt6rego Wykonawca powohje sle W Celu

vvkazania spetnienia warunk6w udziah w postepowaniu，nie moZe

podlegaewyHuczeniunapodsta－Wieart工08ust・lustawPzp・

・Szczeg6bwe infomade dotyczace spelnienia warunkdw udzialu

wpostepowaniuznajd可asiewlit同SWZ・

fI Podwykonawstwo

・WykonawcaJeStZObowia．zanywskazaewoSwiadczeniuwzaねczniknr2do

SWZ，CZeSci zamdwienia ktbrych wkonanie zamierza powierzyc

podwykonawcomlPOdaと丘rmypodvvkonawcOw，Oilesa＝juZznane・

●　PodwykonawcaniemoZepodlegaewykluczeniunapodstawieart・108ust・

lustawyPzp・

・WykonaWCa na一　社danie ZamaWlaJaCegO ZObowiazany bedzie do

przedstawienia oSwiadczenia）O ktdrym mowa－W art・125　ust・llub

podmiotoweSrodkidowodowedotyczacetegopodwkonawcy・

●　Wprzypa－dku，OktdrymmowawyzeLJeZeliwobecpodwykonawcyzachodza

podsta＿Wy∴Wykluczenia，ZamawlaJaCy Z祖da，aby Wykona・WCa W terminie

OkreSlonympm？eZZamaWiajacegozasta－PiItegOP？Wyko竺y（㌢POdrygoreme

niedopuszczenlaPOdwykonawcydorealizaqlCZeSCIZamOWlenla・

・JeZelizmiana＿alborezygnadazpodvvkonawcydotyczypodmiotu，na－kt6rego

zasobyWykonawcapowoywa土sle，naZaSadachokreSlonychwart・118ust・

1，W Celu Wykazania spe土niania warunkbw udzia山・W POStePOWaniu，

WykonawcaJeStObowlaZanyWyka－ZaeZamawlaJa．Cemu，ZePrOPOnOWanylnny

podwykonawcalub Wykonawca samodzielnie spelniaJe W StOPniu nie
mni匂szymniZpodwykonawca，naktdregP竺SObyWykonawcapowobTWalsie

Wtrakciepostepowaniaoudzieleniezamowlenia・PrzepISart・122stosuJeSie

Odpowiednio・

●　Powierzenie Wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom nie zwaユnia

WykonawcyzodpowiedzialnoScizanaleZytewykonanietegozamdwienia・

Komunikaqiawpostepowaniuoudzieleniezamdwieniaodbywa sie przy uzyciu

Srodkdwkomunikacjielektroniczn，ZaPOSrednictwem‥

・miniPoratalu，ktdydostepnyjestpodadresemhttps：／／miniportal．uzp．gov．131／，

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

・POCZbTelektronicznも・

Szczegdbwe inあmacje dotyczace przyjetego w postepowaniu sposobu

komunikacji，Znajd可a sie w rozdzialeIII podrozdzialel SWZ・InstrukCja

korzystania z systemu stanowi zalacznik nr　5　do SWZ・Instrlkqia＿ZOStala＿

zamieszonatak2ebezpoSrednionaminiPortalu・

UwagalPrzed przystaPieniem do skZadania oferty，Wykonawca＿jestzobowiazany

ZaPOZnaeSiezInstrukcjakorzystaniazsystemu（Zalaczniknr5doSWZ）．

ユ）Zam wi acydopuszczamo如woS60dbyciaprzezWykonawcewiそiilokalnej・

2）TemlnlZaSadyudzialuwwi25ilokalnejprzezWykona．WCe‥



Przeprowadzenie wlqllokalnq moZliWe jeSt W terminie skkdania＿Ofert，

PO WCZeSnlqSZym PrZeSkniu wniosku zainteresowanego na adres：

WiwoIsztyn＠01szbTn・Wiw・gOV・PllubePuap，

Wykonawcawinienwskaza（三teminwIZ〕lWeWniosku，

ZamawlaJaCyZObowia，ZuJeSiedodokonaniawizjizWykonawcawdogodnym

dlaniegOterminie（wdniroboczewgodz・8・00－15・00），

ZamawlaJaCyPOinform可eWykona－WCeOWyZna－CZOnymterminiewibilokalnq

drogae一mailowa・

ZuwaglnaOgbszonystanepidemiiwPoIscespowodowanywstepowaniem
Wirusa Covid19，Zamawla．拒Cy Wymaga＿　Od Wykonawc6w zastosowania

Srodkdw bezpleCZehstwa一　〇bowiazuacych w siedzibie ZakIadu Higieny

Weterynaryjnも（np・de坤nfekcjadloni，ZaSねnianienosaiust，Odstep）．

ZamawlaJaCy PodzieliI przedmiot zamdwienia na　5　czeSci wszcZegdlnionych

WOPISieprzedmiotuzam6wienia．WykonawcamoZezkZyeofertewzakresiejednei

lubkilkucze…℃i．

ZamawiajacyniedopuszczamoZliwoScizbZeniaofertywariantow匂，Okt6rejmowa＿

w art．92ustaw Pzp tzn・OferもT PrZeWid可acも　odmienny spos6b wykonania

zamdwienianiZokreSlonywninlgSZejSWZ・

ZamawlaJaCynie dopuszczamoZliwoScido壬aczeniakatalog6welektronicznychdo

OferQT・

ZamawlaJaCynieprzewidujezawarciaumowyramowq，OktbreJmOWaWart・311－

315ustawyPzp・

ZamaWlaJaCynieprzewidujeprzeprowadzeniaaukcjielektronicznq，Oktdre］mOWa

Wart．308ust．lustawyPzp．

ZamawlajaCynieprzewidtHeudzielaniazam wiehnapodstawieart・214ust・lpkt

7i8ustawyPzp／zamdwieniapolegajacegonapowtdrzeniupodobnychushg・

ZamawiaJaCynieprzewidujerozliczeniawwalutachobcych・

ZamawlaJaCy nie przewiduje zwrotu kosztdwudziam wpostepowaniu，

zza＿StrZeZeniemart．261ustawyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewidtJeudzieleniazaliczeknapoczetwykonaniazam6wienia



Poza moZliwoScia＝　uniewaZnienia postepowania＿　O udzielenie zambwienia na

podstawieart・255ustavTyPzp，ZamawmacyprzewidujemoZliwoSeuniewaZnienia

postepowania，」eZeli Srodki publiczne，ktdre zamierzal przeznaczye na

sfinansowanieca＿わきcilubczeScizamdwienia，niezostanamuprzyznane（art．310

PktlustawyPzp）・

Wykonawcom，atakZeinnemupodmiotowlJeZelimalubmiaHntereswu坤Skaniu

zamdwienia－OraZ POniesllub moZe ponieSe szkode w wyniku na－ruSZenia－PrZeZ

zamawlaJaCegO PrZePISdw ustawy，PrZySluguJ往　きrodki ochrony prawnq na

zasadachprzewidzianychwdzialeIXustawyPzp（art・505－590）・

a）Zama．wiajacy oSwiadcza，Ze speInia wymogi okreSlone w rozporza，dzenlu

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

W SPraWie ochrony osbb Hzycznych w zwiazku zprzetwarzaniem danych

謹話品薄義整藍蒜藍慧諾業講書嵩●
11924maja2016rらda均：RODO，bTmSamymdaneosobowepodaneprze？

Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z RODO oraziZgOdnie z przepISaml

krajowymi・

b）DaneosoboweWykonawcybedaprzetwarza－nenaPOdstaWieart・6ust・11it・C

RODO w celu zwlaZanym Z PrZedmiotowym postepowaniem o udzielenie

zam6wienia．publicznego pn・dostawa・teStdw diagnostycznych，Odczynnik6w

laboratoryjnyChipozywek・

C）OdbiorcamiprzekazalTyChprzezWykonawcedanychosobowchbedaosobylub

podmioty，ktdrymzostanieudostepnionadokumentaqa・POStePOWaniazgodnie

zart．80raZart．96ust．3ustaWyPzp，atakZeart．6usta＿WyZ6wrzeSnia＿200l

r．OdostepiedoinfbrmaqlPubliczne］・

d）Dane osobowe∴Ⅵ申konawcy zawarte w protokole postepowania beda

PrZeChowywane przez okres　4lat，Od dnia zakohczenia postepowania

oudzieleniezamdwienia，aJeZeliczastrwaniaumowyprzekracza41ata，Okres

PrZeChowywaniaobejmujecalyczastrwaniaumowy・

e）Klauzulainfbrma。yjn。，。ktdr匂mowawart．13ust．li2RODOznaii．直siee

wzaIacznikunr7doSWZ．

D Zamawi∈車CynieplanujeprzetwarzaniadanychosoboWyChWykonawcywcelu

innymnlZCelokreSlonywlit・bpowyzej・JeZeliadministratorbedzieplanowal

PrZetWarZaedaneosobowewceluinny竺niZcel，WktdrymdaneosobowezostabT

Zebrane（匂．celokreSlonywlit・bpowyz制，PrZedtakimdalszymprzetwarzaniem

POinform可e on osobe，ktdr句dane dotycza，0bTminnym celu orazudzielijも

WSZelkichinnych stosownychinformaql，O ktdryCh mowa w art・13ust・2

g）Wykonawca jest zobow辛any，W ZWi21Zku z udziakm w przedmiotowym

POStePOWaniu，do wypeZnlenla WSZyStkich obowia：Zk6w fbrmalnoやraWnyCh

WymaganyCh przez RODOi zWlaZanyCh z udziaZem w przedmiotowym

POStePOWaniuoudzieleniezamdwienia．Doobowia＿ZkdwbTChnaJeZa‥
一　〇bowiazekinforma．cy〕ny PrZeWidziany w art．13　RODO wzgledem osdb

丘zycznych，ktGrychdaneosobowedobTCZaiodktdrychda＿neteWykonawca＿

bezpoSrednio pozyskaIi przekaza土　Zamawiajacemu w treSci ofertylub

dokumentdwskladanychnaz近daniezamawlaJaCegO；
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一　〇bowiazekinfomacyny wynikaja，Cy Z art．14　RODO wzgledem os6b

fizycznych，ktdrychdaneWkona－WCa－POZySkalwsposdbpoSredni，akt6reto

dane Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w treSci ofertylub

dokumentdwskねdanychnaZadaniezamawlaJaCegO．

h）Wceluzapewnienia，2eWykonawcawype土ni「ww・Obowiazkiinformacyjneoraz

OChronyprawnleuZaSadnionychinteresdwosobytrzePid，kterもdanezostabT

PrZekazane w zwiaZku z udzialem w postepowanlu，Wykonawca skねda

OSwiadczenia o wypeInieniu przez nlegO Obowiazk6w informacyJnyCh

PrZeWidzianychwart・131ubart・14RODO－treSeoSwiadczeniazostaねzawarta

WZa圭aCZnikunr2doSWZ⇒InformacjedobTCZaCeWykonawcy．

i）Zamawi∈車Cyinform可e，Ze‥

－　ZamawlajaCyudostepnia dane osobowe，O ktdrych mowaw art．10RODO

（dane osobowe dotyczace wyrok6w skaz可acychi czynbw zabronionych）

W Celu umoZliwienia korZyStania ze Srodkdw ochrony prawnq，O kt6rych

mowawdzialeIXustawyPzp，doup TTTWuteminunaichwniesienie．

－　Udostepnianie protoko士ui zalaCZnikdw do protoko士u ma zastosowanie do

WSZyStkichdanychosobowych，ZWyjatkiembTCh，Okt6DTChnIOWaWart・9

ust．1RODO（匂・danychosobowychujawniajaCyChpochodzenleraSOWelub

etniczne，POglady polityczne，PrZekonania religijnelub Swiatopogladowe，

Pr28rnaleZnoSe do zwiazkdw zawodowych oraz przetwarzania danych

genetycznych，　danych biometIyCZnyCh w celu jednoznacznego

Ziden申kowania osoby nzycznej lub danych doもTCZaCyCh zdrowia，

Seksua－lnoScilub orientadi seksualnej tも　osoby），Zebranych w toku

POStePOWaniaoudzieleniezambwienia．
－　WprqyPadkukorzystaniaprzezosobe，kt6rejdaneosobowesaprzetwarzane

PrZeZ∴ZamaWlat拒CegO，Z uPraWnienia，O kt6rym mowa w art．15ust．1－3

RODO（zv畔anychzprawemWykonawcydouzyska－niaodadministratora

POtWierdzenla，CZy PrZetWarZane Sa dane osobowejego doBTCZaCe，PraWem

Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach，

O ktdrychmowawart・46RODO，ZWlaZanyChzprzekazaniemJegO danych

OSObowych do pahstwa trzeclegOlub organizaql miedzynarodoweJ OraZ

prawem otrzymania＿PrZeZ Wykonawce od administratora kopii danych

OSObowychpodlegajacychprzetwarzaniu），ZamawiajacymoZeZadaeodosoby

VVStePuJaCe〕ZZadaniemwskazaniadodatkoWyChinformaql，maJaCyChna

Celusprecyzowanienawylubdatyzakohczonegopostepowaniaoudzielenie

－　SkorzyStanie przez osobe，ktdrej dane osobowe dotycza，Z uPraWnienia，

O kt6rym mowaw art・16RODO（Z望raWnienia do sprostowanialub

uzupehieniadanychosobowych），niemozenaruszaeintegralnoSciprotokoH

postepowaniaorazJegOZaIacznikOw・
－　W postepowaniu o udzielenie zamdwieniazgわszenie Za＝dania ograniczenia

przetWarZania，O ktbrym mowa w art・18ust・l RODO，nie ogranicza

przetwarzania■danychosobowychdoczasuzakohczeniategopostepowa－nia－・
－　W pr郷TPadku gdywniesienie Zadania dotyczacego prawa，O ktdrym mowa

w ar・t．18　ust．l RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych

OSObowychzawartych w protokole postepowanialub zaねcznikach do tego

PrOtOko山，Od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia

ZamaWiajacy nie udostepnia tyCh danych，Chyba乞e zachodza przestanki，

OktbIyChmowawart．18ust．2rozporzadzenia2016／679・
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1）Przedmiot zam6wienia stanowia：Us重ugi w zakl’eSie usIugi w zakresie

przeglad6wokresowychiwzorcowaniasprzetulaboratoI’yjnego，WZakladzie

HigienyWeterynaryjnもW0lsztynieprzyul・WaェszawskidlO9・

2）Wsp6lnyStownikzam6wieh；

CPV50433000－9UstugikalibracyJne

3）zakresprzedmiotuzチmPWieniaobejmtJe：

4）Przedmiotem zam6wlenla－Sa－uSlugi w zakresie przeglad6w okresowych

iwzorcowaniasprzetulaboratoryjnego，WZakladzieHigienyWeteIyna－ryJng

W0ls2itynieprzyul．Warsza．wski匂109，ZgOdniezopisemprzedmiotuzam6wienia

5）Opisprzedmiotu雪Wieniaobejmljeprzegladyokresoweiwzorcowania●

sprzetulaboratorHnegO niezbedne do zapewnlenla・PraWidねWもeksploa－taql

iwねSciwego stanu technicznego urzadzehlaboratoryinych oraz∴ZaChowania

POPraWnOSciotrzymywanychwynikdw，ZleconychprzezZamaWlaJaCegO・

6）Ushlgi dotycza przeglad6w okresowych‥　kontenerdw chねdnic却Ch，Piecdw

munowych，kom6rlaminarnych，SPektrofotometrycznegosystemuGENIE2000

0raZWZOrCOWania：graVima－t6W，Waganalitycznychiwzorcdwmasy・

7）KosztydcjazdudosiedzibyZamaWiajacegoponosiWykonawca・

8）Wykaz sprzetdw objetych ushlga PrZegladdw okresowychi wzorcowaniem

zawartyjestwOpisieprzedmiotuzamdwienia・StanOWia，CymZaIacznikinrl do

umOWy・

9）Przez przeglad okresowy Zamawiajacy rozumie－　SPraWdzenie urzadzenia・

w celu dokonania kontrolii oceny poprawnoSclJegO dzia王ania，dokonanie

ewentualn匂　regulaql Parametr6w technicznych，CZySZCZenie・Podczas

okresowegoprze申u誓aWdzasiestantechnicznyurzadzen牢lebardzi函Ode

katemokresowqrWymlanyPOSZCZeg61nychczeScieksploatacy甲yCh・

10）Przez wzorcowanie ZamaWiajacy rozumie一　〇kreSlenie r62nicy pomiedzy

wskaza＿niemprzyrzaduwzorcowego（wzorcamiaIyWyZszegorzedu，materiam

Odniesienia＿　ⅥyZszego rzedu，PrZyrZadu wskazujacego vlVZszego rzedu），

a wskazaniem przyrzadu wzorcowanego（WZOrCa miary niZszego rzedu，

materia土u odniesienia－　niZszego rzedu，PrZyrZadu wskazuJaCegO niZszego

rzedu），Z uWZglednieniem niepewnoSci pomiaru dokonanego przy pomocy

PrZyrZaduwzorcowego・

11）Uslugiprzegladdw okresowychiwzorcowaniaWykonawca bedzie realizowal

WteminachpodanychprzezZamawlaJaCegOWOPISieprzedmiotuzambwienia，

na podstawie przes圭anego do Wykonawcy”Zlecenia przegladu okresowego／

WZOrCOWania”stanowiaCegOZaねczniknr2doumowy．
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12）Usmgiprzegladewokresowych／wzorcowaniaWykonawca＿bedzie realizowaI

SamOdzielnielubprzezodpowiednioprzeszkolonychpracownik6W，Pr勾ruZyClu

WlasnqaparaturykontrolnoやOmiarowq，narZedziorazmateria土dw・

13）Opcjaiwznowienia：

Zama＿WlaJaCynieprzewidujeopql・

14）Szczegd wy opis przedmiotu zamdwienia，OPis　Ⅵymagah∴Zamawiajacego

WZakresierealizadiiodbioruokreSlaj単

一　OPISPrZedmiotuzamdwienia－ZaIaczniknrldoSWZ，

－　PrqjektoWanePOStanOWieniaumowy－Za王aCZniknr6doSWZ．

Wszystkiewymagania．OkreSlonewdokumentachwskazanychpoⅥyZejstanowla

Wmagania minimalne，aich spelnieniejest obligatoryJne・NiespeInienie ww・

VVmagahm中malnychbedzieskutkowaeodrzuceniemoferbTjakoniezgodnej

zwarunkamlZamdwienianapodstawieart・226ust．1pkt5ustaWyPzp．

ZamawlaJaCynieprzewidujerozwiazahrdwnowaZnych・

ZamawlaJaCyniestawiawymoguwzakresiezatrudnieniaprzezWykonawcelub

POdwykonawcena－POdstawiestosunkupracyos6bwykonuacychniZ句WSkazane

C2ynnOSciwzakresierealizaqlZamdwienia・

ZamawlaJaCyniestawiawymoguwzakresiezatrudnieniaprzezWykonawceosdb，

oktbrychmowawart・96ust・2pkt2ustavvPzp・

ZamawlaJaCynie przewid巾e skねdaniawrazz ofertaprzedmiotowych Srodk6w

dowodowych．

ZamawlaJaCynieprzewidujeuzupetnieniaprzedmiotowychSrodkdwdowodowych・

ZamawlaJaCyWmaga－，abyzamdwieniezostaIowkonywanewterminieoddnia

zawarciaumowyprzezokres5miesiecy・

Na podstawie art・112　ustawy Pzp，ZamaWTlaJa・Cy OkreSla warunki udziaIu

WPOStePOWaniudotyczace：

1）zdolnoScidowvsteTIOWaniawobrociegospodarczym：

Zama．wiajacynieokreSlawa＿runk6wudzia上uwpostepowaniuwtymzakresie・

2luprawnieh do prowadzenia okreSlonej dziaIalnoSci goSpOdarczejlub

zawodowej，OilewynikatozodrebnychprzeplSoW：

Zama＿WiajacynieokreSlawa－runkdwudziamwpostepowaniuwtymzakresie・

3）sytuacjiekonomicznejlubfinansowej：
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ZamaWiaja＝CynieokreSla＿Warunkdwudziamwpostepowaniuwtymzakresie・

4〉zdolnoScitechnicZmeLlub：zawodowej：

dotvczvczeScinrS

ZamawlaJaCy u2ma Za SPehhony warlmek，jeZeli Wykonawca wykaLe，iL

PoSiadaaktualnycertyfikatakredytacji（PCA）PoIskiegoCentrumAkredytaqii

SPehhajacego wymagaJhanom PN－EN17025：2018－02w zakresie，Wktbrym

bedzierealizowalus壬ugeuZamawlaJaCegO・

a）Wykonawca－nI02e w celu potwierdz（繭玉a speh五ania－Warunkdw udziaTu

W POStePOWanlulub kryteriOw selekcji∴W StOSOWnyCh sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zamdwienla，lub jego czeSci，POlegac na

zdolnoSciach technicznychlub zawodowychlub sytuaQji五nansowもlub

ekonomicznq podmiotbw udostepmaJaCyCh zasoby，niezaleZnie od

CharakteruprawnegoIaczacychgoznimistosunk6wpra→WnyCh・

b）WodniesieniudowarunkdwdotyczapychdoSwiadczeniaWykonawcymoga

POlegaenazdolnoScia＿Chpodmiotbwudostepniajacychzasoby，jeSlipodmioBT

tewykonaja，uShgi，dorealizadikt6rychtezdolnoScisaWymagane・

C）龍。霊芝S豊霊㌔慧l誓霊書b。謹書慧窯e
udostepnlaJaCegOZaSObydooddaniamudodyspozyqlniezbednychzasobdw

na potrzeby realizadi danego zamOwienialubimy podmiotowy Srodek

dowodowy potwierdzajaCy，乞e Wykonawca realiz可aC ZamOwienle，bedzie

dysponowal eZbednymizasobamitychpodmiot6W．WykonawcaniemoZe，

POuPZywieterminuskIadaniaofelt，POWObTWa＿eSienazdolnoScilubsytuade

POdmiot6w udostepmaJaCyCh zasoby言eZeli na etapie skZadania＿Ofert］he

POlegat on w danym zakresie na zdolnoSciachlub sytuadi podmiot6w
udostepnlaJaCyChzasoby・

d）Zamawiaj誓ybedzieoceniaLczyudostepnianeWykonawcyprzezpodmiobT

udostepnlaJaCeZaSObyzdolnoScitechnicznelubzawodowelubichsytuada

血1anSOWalub ekonomiczna，POZWalaja na－WykeL2anie przez Wykonawce

SPehiarhawa＿runkbwudziahlWPOStePOWaniu，Okt6rychmowa＿Wart．112

ust．2pkt3i4，atak2℃bedzieba・da壬，CZynieza－Chodzawobectegopodmiotu

podstawywykluczenia，kt6rezostabrprzewidzianewzgledemWykonawcy．

Zama＿WlajaCy Wykluczy z postepowania wykonavlrCdw，WObec kt61yCh zachodza。

POdstawywykluczenia、，OktdIyChmowawart・108ust・lustawyPzp．

WyHuczenie（PrZeSねnkiobligatoTyjne）

Zpostepowania＿OudzieleniezamdwleniavTykluczasieWykonawce：

1）bedacegoosobaHzyczna，ktdregoprawomocnieskaza－nOZaPrZeStePStWO：

a＿）udzia圭u v、T ZOrganizowanもgrupie przestepczej albo zwiazku majacym na＿

Celu popeInienle PrZeStePStWalub przestepstwa skarbowego，O ktdrym

mowawart．258Kodeksukamego，

b）handluludをmi，Oktdrymmowawart．189aKodeksukamego，

C）oktbnTmmOWaWart・228－230a，art．250aKodeksukameg01ubwart．46

1ubart・48ustavvzdnia25czerwca2010r．osporcle，

d）hansowaniaprzestepstwaocharakterzeterrorystycznym，OktdrynlmOWa

W art．165a Kodeksu kamego，lub przestepstwo udaremnianlalub
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utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pleniedzylub

ukrywaniaichpochodzenia，Oktdrymmowawart・299Kodeksukamego，

e）ocharakterzeterrorysbTCZnym，Okt6rymmowawart・115§20草Odeksu

karnego，lubmaJaCenaCelupopetnienietegoprzestepstwa，

f）Powierzenia wkonywania pracy maIoletniemu cudzoziemcowi，O kterym

mowa－W art・9ust・2usta．Ⅵy Z dnia＿15czerwca2012r．o skutkach

POWierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaJaCym Wbrew

PrZePisomnaterytOriumRzeczypospolitejPoIskiei（Dz．U．poz．769），

g）przeciwko obrotowi gospodarczemu，O ktdrych mowa W art．296－307

Kodeksu kamego，PrZeStePStWO OSZuStWa，O kt6rym mowa w art．286

Kodeksu karnego，PrZeStePStWO PrZeCiwko wlarygOdnoSci dokumentdw，

O kterych mowa w art・270－277d Kodeksu kamego，lub przestepstwo

Skarbowe，

h）o ktdrymmowaw art・9ust・li31ub art・10ustaTWyZ dnia15czerwca

2012　r・O Skutkach powierzania wykonywania pra．cy cudzoziemcom

PrZebywaJaCymWbrewprzepISOmnatenTtOriumRzeczypospolitefPoIskie3
－1ubza＿Odpowiedniczynza＿bronionyokreSlonywprzepISaChprawaobcego；

2）jeZeliurzedLjacego czknkajego organu zarzadzaja＝CegOlub nadzorc？egO，

WSPdlnika spd拉iw spd圭ceJa．Wneilub partnerskj車上albo komplementarluSZa

W SP6ke komandytowei lub komandytow0－akcyjnもlub prokurenta

PraWOmOCnieskazanozaprzestepstwo，Okt6rymmowawpktl；

3）wobec kt6re苧O Wydano praWOIrtOCny VrOk sadulub ostateczna decyzje

administracy〕na O Zaleganlu Z ulSZCZenlem POdatk6W，OPlatlub skIadek na＿

ubezpleCZenie spokcznelub zdrowotne，Chyba Ze wkonawca odpowiednio

PrZed upbTWem terminu do skねdania wnioskbw o dopuszczenie do udzia圭u

WPOStePOWaniualboprzedupbTWemterminuskZadania＿Ofertdokona土p土atnoSci

naleZnych podatk6W，OPhtlub skねdek na・ubezpleCZenie spokcznelub

zdrowotnewrazzodsetkamilub grzywnamilubzawar圭wiazLa＝Ce POrOZumienie

WSPraWiespZa＿tytyChna－leZnoSci；

4）Wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamOwienia－

Publiczne；

5）je2elizamawiajacymoZestwierdzie，naPOdstawiewiarygodnychprzesIanek，乞e

VVkona－WCa Za＿Wart zinnymi wykonawcami porozumienie maJaCe na Celu

zakIdcenie konkurenql，W SZCZegblnoScl，JeZeli na＿leZac do tも　sameJ gruPy

kapitakwqiW rOZumieniu ustawy z dnia＿161utego　2007　r．0　0Chronie

konkurenqiiikonsumentGw，Zb2yliodrebneoferty，OferもTCZeSciowelubwnioski

Odo－PuSZCZeniedoudzia上uwpostepowaniu，Chyba2ewykaZa，ZePrZygOtOWali

teofertylubwnioskiniezaleZnieodsiebie；

6）jeZeli，WPr㌘TPadkach，Okt6rych竺OyaWart・85ust・1，dosz圭OdozakIdcenia

konkurenqlWnikajacegozwczeSnlejSZegOZaanga20Waniategowykonawcylub

POdmiotu，ktdry naleZy z wykonawca do tej samg grupy kapitaねwq

w rozumieniu ustawy z dnia161utego　2007　r・○　○Chronie konkurenql

ikonsumentdw，ChybaZespowodowanebTmZakIdceniekonkurencjimozebye

vveliminowane winny spos6b niZ przez wykluczenie wkonawcy z udzialu
wpostepowaniuoudzieleniezamdwienia・

・WykluczenieWykonawcynastepuje：

a）wprzypadkach，Oktbrychmowawart・108ust・lpktllit・a一gipkt2，na

okres　51at od dnia uprawomocnienia sie∴ⅥyrOku potwierdzaja－CegO

Zaistnieniejedn匂Z POdstaw wykluczenia，Chyba Ze w tym wroku zostaI

OkreSlonylnnyOkreswykluczenia；
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b）wpr2yPadkach，Okt6rychmowawa－rt・108ust・lpkt・llit・hipkt2，gdy

osoba，O kt6r匂mowawtychprzepisach，ZOStala・Skaza－naZa－PrZeStePStWO

wymienione w art・108ust・l pktllit・h，na okres31at od dnia・

uprawomocnienia sie odpowiednio　ⅥyrOku potwierdzaja＝CegO Zaistnienie

jedneizpodstawwykluczenia，Wyda－nia○○StateCZnej decyziilubzaユStnienia

zdarzeniabedaCegOPOdstaw∴Wykluczenia，Chyba2ewwyrokulubdecyzJl

zosta士OkreSlonylnnyOkreswykluczenia；

C）wprzypa＿dku，Oktbrymmowawart・108ust・1pkt4，naOkres，najakizostal

prawomocnieorzeczonyzakazubieganiasleOZamdwieniapubliczne；

d）wprzypadkach，Oktdrychmowawart・108ust・lpkt5，naOkres3latod

zaistnieniazdaェzeniabedacegopodsta．wawykluczenia・

W celu potWierdzenia braku podstaW ykluczenia Wykona■WCy Z udziam

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

ZamawlaJalCyniebedzieねdalpodmiotowychSrodkdwdowodoWyCh・

1）Ofertaskねdanajestpodrygoremn三ewaimoSciwformieelektroniczndlub

w postaci elektroniczneJ OPatrZOneJ POdpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym．

2）WykonawcadoZaczadoofもrtyoSwiadczenia，OktdnTmmOWaWaIt・125ust・

lustawyPzp：

a）oniepodleganiuⅥykluczeniuzpostepowania（zaIaczniknr3doSWZ）

b）ospe憂ni竺iuwarunkdwudziaZuwpostepowaniu（za土aczniknr4doSWZ）

－WZakresleWSkazanymwrozdzialeIIpodrozdzialach7i8SWZ・

OSwiadczenia．to stanowia dow6d potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia

OraZSPe圭nianiewarunkdwudziaIuwpostepowaniu，nadziehskIadania－Ofert，

tJmCZaSOWO ZaStePuja＝CyVVmagane pOdmiotowe Srodkidowodowe∴WSkazane

WrOZdzialeIIpodrozdziale7pkt・9・2SWZ・

3）OSwiadczenieskIadanejestpodIygOre竺niewa充oSciwfomieelektronicznej

lub w postaci elektronicznq opatrzonq podpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym．

4）OSwiadczenieskkdajaodrebnie：

・Wykonawca／kazdy spoSr6d Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie

oudzieleniezam6wienia．WtakimprzypadkuoSwiadczeniepotwierdza＿brak

POdstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spehianie warunkdw udzialu
W pOStePOWaniu w zakresle，W jakim kaZdy z Wykonawc6w WykazLHe

Spe壬nianiewarunkdwudziaIuwpostepowaniu；

・pOdmiot trzecl，na ktdrego potencja士　powo叫e sie Wykona＿WCa Celem

POtWierdzenia＿　SPetnienia warunkGw udziaIu w postepowaniu・W takim

PrZyPadku oSwiadczenie potwierdza brak podsta＿W Wykluczenia podmiotu

OraZ SPe壬nianie warunkdw udziaIu w postepowaniu w zakresle，Wjakim

POdmiotudostepniaswojezasobyWykonaヤCyOeZelidotyc2：y），qα771αu元qiqcy

ZJL）e7モ折kLdepodstaLUyWykluczenialL）Odniesle毒udopodTniotutTZeClegO）；

・podwykonawcy，na ktdrych zasobach Wykonawca nie polega＿　PrZy

Wykazywaniu speZnienia warunkdw udziaIu w postepowaniu・W takim

PrZyPadku oSwia＿dczenie potwierdza brak podstaw∴Wykluczenia
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POdwykonawcy qamawiqiqcy∴∴We鋤e podstawy∴l型本山CZenia

〟Odniesien五dopodてugkCnatUC切ら

5）SameecZySzczenie－WOkolicznoSciachokreSlonychwart・108ust工pktl，

2，5i6ustavlyPzp，Wykonawc干niepodlega・Wykluczeniu言eZeliudowodni

ZamawlaJaCemu，ZeSPehiZ土acznlenaStePuJaCePrZeSanki：

a）naprawiZlub zobowiazal sie do．nap†aWienia szkody wyrzadzonei

PrZeStePStWem，WykroczeniemlubswomnlePraWidIowympostepowaェhem，

W申mpoprzez∵ZadoSeuczynieniepienieZne；

b）wyczerpuJ等O WyjanniIfakbTiokolicZmOScizwiazane z przestepstwem，

Wykroczenlem lub swoim nlePraWidIowym postepowalhem oraz

SPOWOdowanyH五prZeZPieszkodami，akbTWnieYSP61pract彊？Odpowiednio

ZWねSciwyrmorganaml，WbmorganaJniSciganlalubZama＿Wlajacym；

C）podj祉konkretneSrodkitechniczne，Organizacyjneikadrowe，Odpowiednie

dla zapobiegania dalsZym PrZeStePStWOm，∴∴Wykroczeniom lub

meprawidbwemupostepowaniu，WSZCZeg6lnoSci：

●　ZerWa土wszelkiepowlaZaniazosobamilubpodmiotamiodpowiedzialnymi

ZanlePraWidbwepostepowanieWykonawcy，

・ZreOrganizowa士personel，

・Wdro勾TIsystemsprawozdawczoSciikontroli，

・utWOr2yt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania

PrZeStrZeganiaprzepisdw，WeWnetrmyChregulacjilubstandardOw，

●WPrOWadzil　ァewnetrzne regulacje dobTCZaCe OdpowiedziahOSci

iodszkodowanza－niepr2eStrZeganie przepisbw，WeWnetrmyChreguladi

d）ZamawiajqCy OCenia，CZy．POdjete przez Wykonawce czynnoSci sa

WyStarCZaJaCe do wykazanlaJegO rZetelnoScl，uWZgledniajac wage

i szczegblne okolicmoSci czynu Wykonawcy，aJeZeli uzna，乞e nie sa

WyStarCZajace，WykluczaWykonawce・

6）WvkonawcaskIada：

a）Fomuarzo氏rtyzgodniezzaIacznikiemnr2doSWZ

・Ofertamusibyekompletna一，b・Obもmowa（三wszystkiepozycjefomular2a．

●Wykonawca zobowiazany jest YPehh5二Fomularz．oferty stanowiacy

ZaIacznik nr2　do SWZ zawieraJaCy W SZCZegdlnoScl：Wa＿rtOSC ofe：rtOWa＝

brutto，nettOistawkepodatku，Cenejednostkowaza＿lmetrkwadra．towy，

OSwiadczenie o okresie zwiazania oferta oraz akceptacji wsZyStkich

POStanOWiehSWZiwzoruiLmOWbez∴ZaStrZeZeli・

・Wvma要anafoma：FomularzmusibyezloZonywformieelektronicznもlub

w postaci elektronicznq opatrzonもPodpisem zaLll毛nymlub podpisem

OSObistymosobyupowaZhonejdoreprezentowarhawykonawcC）WZgOdnie

Zforma＿rePreZentaCjiokreSlonawdokumencier句estr’OWymWねSclⅥymdla

formyorganizac：乃nejlubimymdokumencie・

b）Pehomocnictwo

・Gdy umocowanie osoby skIadajaCei oferte nie wynika z dokumentdw

rejestrowch，Wykonawca，kteryskkda oferte za poSrednictwem

Pehomocnika＿，POWinien doねczye dooferty dokument pehomocnictwa＿

Obejmujaqy swym zakresem umocowanie do z士02enia oferbTlub do

ZIoZeniaofertyipodpisaniaumowy．
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W przypa・dku Wykonawcbw wspdlnie ubiegaJa＝CyCh sie o udzielenie

zamdwieniaWykonawcyzobowiazanisadoustanowieniapehomocnika・・

DokumentpeInomocnictwa，ZtreSciktbregobedziewynikaねumocowanie

do repI－eZentOWania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia bTCh

Wykonawcdwnale勾TZataczyedooferty・

Pe土nomocnictwo powinno bye zaねczone do ofertyi powinno zawierae

wszczegblnoSciwskazanie：

－　POStePOWaniaozamdwieniepubliczne，kt6regodotyczy，

－　WSZyStkich Wykonawc6w ubiegaJaCyCh sie wsp61nie o udzielenie

zamdwieniawmienionychznazwyzokreSleniemadresusiedziby，

－　uStanOWionegopeZnomocnikaorazzakresujegOumOCOWania・

Sp6批acywilnarzataczapeInomocnictwolubdokument，Zktbregowynika

pehomocnictwo－umOWeSP6rkicywilneilubuchwale・

K。nSorCjum doねcza peZnomocnictwo　（do reprezentowan三a・

w postepowaniu Wykonawcdw wsp61nie ubiegaJaCyCh sie o udzielenle

zam6wieniaalbodoreprezentowania－WPOStePOWaniuizawarcia－umOWy

WSPra平ezam6wiepiapublicznego）lubumoweregull珪CaWSPdIprace

konsorqum，Zktbre．rwynikaustanowionepeInomocnictw〇・

Wvmaganaforma：Pe士nomocnictwopoWinnoposiada－takasamafbrmejak

oferta，匂．powinnozostaezね20neWformieelektroniczn匂lubwpostaci

elektronicznej opa＿trZOnej podpisemzaufanymlub podpisem osobistym・

Dopuszcza sle r6wnieZ przedbZenie elektronicznej kopii dokumentu

poSwiadczonqzazgodnoSezoIyglna圭emprzeznotariusza，匂・POdpisanq

kwali丘kowanym podpisem elektronicznym osoby posia－dajaceJ

uprawnienia．notariusza・

c）OSwiadczenie Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie o udzielenie

zam6wieniaOeZelidotycZ勃）

・Wykona＿WCy WSPblnie ubiegaJaCy Sie o udzielenie zam6wienla，SPOSr6d

kt6IyCh tylko jeden spelnia warunek dotyczacy uprawnlen，Sa＿

zobowia．zanidoねczye do ofeIty OSwiadczenie，Z kterego wynika，ktdre

usluglWykonaJaPOSZCZeg61niWykonawcy・

．Wykonawcy WSPdlnie ubiegaJaCy Sle O udzielenie zam6wienia moga

POlegaCnazdolnoSciachtychzWykonawcdw，ktdrzywykonaja；uSIugi，do

藷謹警詣諾詰講話謡詩誌詰菩誌e
ushlglWykonaJaPOSZCZegdlniWykonawcy・

・Wvmagana forma：Wykonawcy skIadaja OSwiadczenia－　W fbrmie

elektronicznもlub w postaci elektronicznq opa－trZOnej POdpisem

zaufanym lub podpisem osobistJm OSOby upowaZnion句　do

reprezentowania wykonawcdw zgodnie z foma reprezenta亭i okreSlona

w dokumencie reJeStrOWym WぬるcIWym dla＿formy organizacyJnもlub

innymdokumencie・

d）zobowiazaniepodmiotutrzeciego

・WprzyPadkupowoZywaniasienazasobypodmiotutrzeciegoWykonawca，

W ZakI・eSie polegania na zdolnoSciach technicznych podmiot6w

udostepnlaJaCyCh zasoby，PrZedstawia wraz z o…wiadczeniem

Wykonawcy，O kt6Iym WyZや〕mOWa，takZe oSwiadczenie podmiotu

udostepnlaJacego ZaSOby，POtWierdzajace brak podstaw wykluczenia－

tego podmiotu oraz odpowiednio spe王nianie warunk6w udziaIu
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WPOStePOWaniuwzakresie，WjakimWykonawcapowoh主e sie na＿jegO

ZaSOby（zalaczniknr3i4doSWZ）．

●　zObowiazaniepodmiotuudostepmaJaCegOZaSObylubimypodmiotowy

Srodek dowodowy potwierdza，Ze stosunek　ねczacy Wykonawce

ZPOdmiotamiudostepniajacymizasobygwarantujerzeczywistydostepdo

tychzasob6worazokreSlawszczeg61noSci：

－　Zakres dostepnychWykonawcyzasobdwpodmiotuudostepnlaJaCegO

ZaSOby；

－　SPOSdbiokresudostepnieniaWykonawcyiWykorzyStalliaprzezmego

ZaSObdw podmiotu udostepmaJa－CegO te ZaSOby przy wykonywarliu

ZamOWlenla；

－　CZylWjakimzahesiepodmiotudostepnlaJaCyZaSOby，naZdolnoSciach

kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udziahl

WPOStepOWaniudotyczacychwyksztalcenia，kwalinkaciizawodowych

lub doSwiadczenia，Zrealizuje ushlgi，kt6rych wskazane zdolnoSci

do吋CZa・

●　Wvmagana－foma：ZobowiazanlemuSibyezloZonewformieelektroniczneJ

lub w postaci elektroniczng opatrzonej podpisem za＿ufanym，lub

POdpisem osobisbm osoby upowaZnionej do reprezentowania
Wykonawc6w zgodnie z foma reprezentaqii okreSlona w dokumencie

r匂estrowymwぬるcIWmdlafbmyorganizacyJnejlubinnymdokumencie．

e）zastrzeZenietajemnicyprzedsiebiorstwa

・WSytuaCji，gdyofertalubimedokumenbrskladanewtokupostepowania＿

beda zawierabT tajemnice p誓edsiebiorstwa，∴Wkonawca vma－Z

Z PrZekazaniem takichinfomaql，ZaStrZega－，Ze］五e moga bye one

udostepnianeorazwykazue，ZeZa－StrZeZoneinfomaqiestanowiatajemmce

PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przepISdw ustawy z16kwietnia1993r．

OZWalczaniunieuczciwもkonkurenql．

・W przypadku brakuwskazaniaw sposdbjednomaczny，kt6reinfomaqe

POdlegaja ochronie jako tajemnica．przedsiebiorstwa lub braku

T2aSadnienia zastrze2enia poprze2　WSkazanie przyczyn fakBTCZnyCh
l WSka…unie spehiania podstaw．nomatywnych uprawniajacych do

dokonania zastrzeZenia，ZamawiajaCy mOZe nie u2mae prawidbwoSci

dokonanego zastrzeZenia tajemnlCy PrZedsiebiorstwa＿　bez obowiazku

ZadaniadodatkowychwHaSnieIiodWykonawcy．

・W takim przypadku ZamawiaJaCy ZWOlniony bedzie od wszelkiej

OdpowiedzialnoScizajakiekoIwiekewentualneszkodypowstatewzv元aZku

Z rLUaWnieniem zastrzeZonychinfomaql OSObom trzecim・ZastrzeZenie

infomaもi，danych，dokumentdw lub oSwiadczeh niestanowiacych

tajemnlCy PrZedsiebiorstwa w rozunherhu przepIS6w o nieuczciwq

konkurenqllub nleWykazame，i2　zastrze20neinfomaqe stanowia

tajemniceprzedsiebiorstwapowodujeichodtajnienie．WykonawcaniemoZe

ZaStrZeCinformaql，Okt6rychmowa．wart・222ust．5ustawyPzp．

・Uwaga：SamfaktzbZeniadokumentdwdokopertyiobarczenieichklauzula

”tajemnica przedsiebiorstwa力nie wyczerpue znamionwykazania dzialah，

jakie Wykonawca podjaI celem zachowaniaich poufhoSci・W przypadku

braku pISma uZaSadniajacego zastrzeZenie，　ZamawIaJaCy bedzie

upowaZnionydoodtajnieniatychdokmment6W・

・Wvma愛、anafoma：Dokumentmusiby（ミzIoZonywformieelektroniczn匂lub

W POStaCi elektronicznq opatrzon匂　podpisem zaufanymlub podpisem
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osobistymOSObyupowaZnionej doreprezentowania、ykonawc6wzgodnie

zforma＝rePreZentadiokreSlonawdokumencierqestroWymWIaScIWymdla

formyorganizacyJnejlubinnymdokumencie・

flInfbrmacjedotyczaceWykonawcy（zahczniknrldoSWz）

・WtymdokumencieWykonawcaskZadaoSwia－dczeniewzakresiespehienia－

wymogbw RODOi podwykonawc6w orazinfbrmade c2y Wybdr oferty

Wykonawcy bedzie prowadziZ do powstaniau zamawlaJaCegO Obowiazku

POdatkowego・

Wykazp。dmiotowychSr。dk6wdowodowych

l）Wykonawca，ktbregoofertazostanien却VyLef oceniona，㍗TCeluwykazan三a

braku podstaw（PrZeS宣anek）wyHuczenla ZPoStepoWanla OraZSPelnianla

warunk6wudziahlWpoStepOWaniu，naPOdstaWieart・274ust・lustawyPzp

zostaniewezwanydozbZeniawwyznaczonymteminle，niekr6tszDTmni25dni，

naste申acychpodmiotowychSrodk6wdowodowych（aktualnychnadziehiche

ZbZenla）：

a）dotyczy czeSci nr5：aktualny certynkat akredytacji（PCA）PoIskiego

CentrumAkredyta（串SpetnlaJaCegOWymaganianormPN－EN17025：2018－

02wzakresle，Wktbrymbedzierealizowa土us圭ugeuZamawlajaCegO・

2）Wykonawca nie jest zobowia．zany do zZoZenia podmiotowych Srodkew

dowodowych，ktdreZamawla拒CyPOSiada言eZeliWykonawca－WSkaZeteSrodki

OraZPOtWierdziichprawid圭owoSeiaktualnoSe・

3）WykoTaWCa－SkIada podmiotowe Srodkidowodowe aktualne na dzieliich

zkZenla．

ZamawlajaCyniewymagawniesieniawadium・

1）誓霊業Z諾詫謹告u言：筈S喜叢慧0言霊慧豊誓晋慧e

elektronicznym，POdpisem osobistymlub podpisem zaufanym pod rygorem

niewaZnoSci．Zねえenie oferty wymaga od WykonaWCy Za－r匂estrowania－　Sie

izalogowanianaminiPortalu・

2）Wykonawca．m可PraWO Zb2yC bTlkojedna＝Oferte・OfertyWykonawcy，ktdryr

PrZedkZywleCqnlZjednaoferte，ZOStanaOdrzucone・

3）Wykonawca．skkdaofertewraZ∴ZWymaganymioSwiadczeniamiidokumentami，

wskazanymiwrozdzialeIIpodrozdziale7SWZ・

4）Doup TWlJterminuskねdaniaofertWykonawcamoZewycofaeoferte・Spos6b

postepowania－　W Pr2yPadku wcofania oferty w systemie zosta上　opisany

wInstrukqiikorzyStaniaz systemu miniPortal stanowiaceJ Za－ha＝CZnik nr5do

SWZ．

1）Wykonawca okreSla cene reaユi専i zam6wienia poprzez wskazanie

wformularzuoferbTWgWZOruStanOWlaCegOZa士aczniknr2doSWZ・
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2）Laczna cpna oferbT brutto musiuwzgledniae wszystkie koszty zYia？a竺e

ZrealizaqaPrZedmiotuzamGwienlaZgOdniezopISemPrZedmjotuzamowlenla

StanOWiacymza互cznik nrl oraz prqjektowanymlPOStanOWieniamiumow

OkreSlonymwzaZacznikunr6doSWZ．

3）CenaokreSlonawoferciejestcenary誓altowa・Oferowanacena：望Sizawierae

WSZyStkiekosztyzwiazanezrealizagazamdwienia言akrdw㍗eZlnnekosztSr

Wnichnie可ete，abezktdrychniemoZnawykonaezamdwienla，atakZezyski．

4）Zamawiaja－Cy千lieprzewidujemo如WoScizmianycenybruttocenyoferty，Za

Wyj祉kiemzmlanumOWyWSkazanychwewzorzeumow．

5）Cenaoferlyicenyjednostkowe．ml÷SZaObejmowaewszystkiekosztyzwiazane

Zrea－1izacjaprzedmiotuzam6wlenla，WS2yStkieinne kosztyorazewentualne

upusbTirababra・takZewsZyStkiepotencjalneryzykaekonomiczne，jakiemoga

WStaPid przy reaユizaql PrZedmiotu umowy〕iWynikajace zokolicznoScl，

ktdrychniemoZnabyIoprzewidzieewchwilizawierania＿umOWy．Wykonawca

JeSt ZObowiazany skaユkulowae cene na podstawie wszelkich wymogdw

ZWlaZanyChzrealizaqazamdwienia，WSZCZegOlnoSci：

a）koszty pracy－PrZyjeta do ustalenia ceny pie moZe byC niZsza od

minimalnego wynagrodzeniazaprace aユbo mlnlmalnej stawkigodzinowq

ustalonych na podstawie ustawy z dnialO paZdziemika　2002　r．

O minimalnymwynagrodzeniuzaprace（Dz・Uz2018，POZ．2177zpdZn．

Zm・）；koszbTeksplo祉adiwykorzysbWanegO．SPrZetuiurzadzefL do prac

POrZa－dkowych，　koszty u勾TBTCh materlat6W，　tranSPOrtu，　koszbT

ubezpieczenia，amOrtyZa＿diitp言

b）podatekodtowar6W．i．usZugobowiaz丁重Cynadziehskladaniaofertoraz

POdatek akcyzowy，JeZeli na podstaWle Odrebnych przepISdw sprZ，edaZ

towaru（usIugi）PodlegaobciaZeniupodatkiemodtowardwiuslug；

C）inneoplatyOeZeliWykonawcatakieprzewid可e主

6）WykonqWCat ZObowiaza千y jest zastosowae stawke VAT zgodnie

Z ObowlaZuJaCymi przepISami ustawy zll marca2004r．o podatku od

towarewius圭ug．

7）Wykonawcawskaz可ewfomularzuoferty‥

a）cenejednostkowabruttolroboczctgodzinywykonania－uSlugi（wtITmkoszty

PraCy，d（力azdu，ubezpieczenia，ZuZyCianarzedzi，narZuty，POdatkiitp．）

b）wartoSebruttoroboczogodzin，

C）wartoSecze中ZamiennychimateriaIdweksploatacかych・

8）CenaoferbTPOWlnnaby WW aZonawzIobTChpoIskich（PLN主

9）Cenymusza；byと：POdanel叶icz0㌢WZaOkra－gleniudodwdchmiejscp？

Pr？eCinku（zasadazaokraglanlarPOniZej5naleZykohc6wkepominae，POWyZeJ
lrOWne5nale2yzaokra＝gliewgore）・

10）JeZelioferta bedzie zawieraIa cenyjednostkowe wyra＊nejako wielkoSci

matematyczne zn却duja＝Ce Sie na trzecimikolejnym mleJSCu PO PrZeCinku，

ZOStanieodrzuconanapodstawieart・226ust．lpkt4i5usta＿WyPzp．

11）Zgodnie zart・225ustavv Pzp jeZeli zosta－ねZねえ0na Oferta，ktdrej wybdr

PrOWadziIbydopowstaniauZamawlaJaCegOObowiazkupodatkowegozgodnie
Z uStaWa Zll marca2004r．o podatku od toWardwi us土ug，dla celdw

ZaStOSOWania－∴k亨Tterium．cenylub kosztu Zamawiaj等y．d01icza do

PrZedstawionq wtej ofercle Cenykwote podatku od towarowluShlg，ktdra

mialbyobowiazekrozliczye・Wtaki匂SytuadiWykonawcamaobowia，Zek：

a）poinforrTOWaniaZa誓Wiajacego，WybbrjegooferbTbedzieprowadzi圭do

POWStanla＿uZamawlaJaCegOObowiazkupoda－tkowego；
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b）wskazania nazwy（rodzaju）towarulub usmgi，ktdrych dostawa－lub

SwiadczeniebedaprowadzibTdopowstaniaobowiazkupodatkowego；

C）wskaz専awartoScitowarulubushlgiot＊tegoobowiazkiempodatkowm

ZamaWl等CegO，bezkwotypodatku；

d）wskazanlaStaWkipoda－tkuodtowar叩iushig，ktdrazgodniezwiedza

Wykonawcy，bedziemiaねzastosowanle・

12）InfomaqiewpoW咋SZymZakresieWykonawcaskladawzaねcznikunr2do

SWZ．BrakzわZenlaWW．informacjibedzie postrzeganyjako brakpowstania

ObowiazkupodatkoWegOuZamawlaJaCegO・

13）Wykonawca ponosiwszelkie kosztyzwiazane zprzygotowaniemizね2eniem

OferbT．

l）WpostepowaniuoudzieleTiezam（中平Iakomunika函miedzyZamawiajacyme

a＿WVkona．wcamiodbywaslePrZyuZyClu：

・miniPortalu，dostepnegopodadresem：https：／／mirmortal・uZ〇・gOV・Dl／

・ePUAPLユ享StePnegO．POdadTeSem：https：／／epuap・ROV・pl／wT，S／portaloraz

．pocztyelektroniczneJ・

2）OsobywskazanedoporozumiewaniasiezWykonawcami

．wzakresiedotyczacymprzedmiotuzam6wienia：

AmaJaszczuk，JustSmaOlendrzyhska

・Wzakresie dotyczacym zagadnie丘　proceduralnychi komunikacji

elektronicznejLuizaCytarskatel・895241480，721818180・

3）Wykonawca zamierzaja＝Cy WZia＝e udziaI w postepowaniu o udzielenie

zamGwienia publicmego，muSi posiadae konto na ePUAP・Wykonawca

posiadajacykontonaePUAPmadostepdonastepuJaCyChfbmularzy：

●”FomularzdozloZenia，Zmiany∴WyCOfaniaofertylubwnioskunoraz

・”Fomularzdokomunikacji”・

4）Wymagania techniczneiorganizacyjne wysyIaniaiodbierania dokumentdw

elektroniTnyCh，elektronicznych kopii PokuTLent6wi oSwiadczei＝誓Ze

inあmaqlPrZekazywanychprzyichuZycluOPISaneZOStabrwRegula千m㌢

korzystaniazsystemuminiPortalorazWanmkachkorzystaniazelektronic2mg

platfomyusmgadministraciipubliczn句（ePUAP主

5）MaksymalnyrozrIharplik6wpr？eSy早ychzapoSrednictwemdedykowanych

fomularzy‥”Formularz zねZema，Zmlany，WyCOfania ofertylub wniosku〟

i”Formularzadokomunika＿di”WVnOSi150MB・

6）Za．date przekagLnia－　OferbT，Wnioskdw，ZaWiadomieh，dokumentdw

elektronicznych，OSwiadczehlub elektronicznych kopii dokumentdwlub

oswiadczeh orazimychin鵡rmaql PrZmmlHe Sie dateich przekazania na

7）Zamawiaacy przekazLJelink do postepoYania orazID postepoyarha

wzalaczniku nr8do SWZ．Dane postepowame moZnawszuka＿6rOwnleZna．

LiScie wszystkich postepowah w miniPortalu klikajac wczeSniq opqe”Dla

Wykonawc6W”1ubzestronygZ6wnもzzakadkiPostepowa－nia・
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1・2・Spos6b：komunikowaniasie：zamawia庇Ice哩v

S幽adania ofbrtiwniosk6wI

l）W postepowaniu o udzieleTie zam6wienia komunikacja pon五edzy

ZamawlaJaCym a Wkonawcaml W SZCZeg61noSci skIadanie oSwiadczeh，

Wnioskdw（imychniZwskazanychwrozdzialeIIIpodI・OZdziale2），ZaWiadomieh

OraZ PrZekaiyWanieinfomacji odbywa sie elektronicznie za poSrednictwem

dedykowanegofomdarza‥”Fomularzadokomunikacji”dostepnegonaepUAP

OraZudostepnionegoprzezminiPortal WewszelkiekorespondenqlZWiazanq

Z niniqszym postepowaniem ZamaWlaJaCyi Wykonawcy poshJg巾a sle

numeremogloszeniaBZPlubIDpostepowania．

2）Zamawiajacy moZe．rdwni’えkomunikowae sie∴ZWykonawcamiZa POmOCa

POCZtyelektronicznq，email‥Wiwelsztvn＠elsztvn．wiw．gov．01

3）Dokmentyelektroniczne，SkIada－neSaPrZeZWykonaycezapoSrednictwerIi

”Fomularzadokomunikaqii”jakozalaCZniki．ZamawlaJaCydopuszczarOwniez

moZliwoSe skIadania dokumentdw elektronicznych za＿　POmOCa POCZty

elektronicznej，na WSkazany w pkt2na adres email．Spos6b sporzadzania

dokumentdw elektronic2myCh musibye zgodnyzwymaganiamiokreSlonymi

WrOZPOrZa＝dzaniuPrezesaRadyMinistI・dwzdnia30grudnia2020r・WSPra・Wie

SPOSObusporzadzaniaiprzekaL2yWaniainfomacjiorazWymagahtechnicznych

dla dokumentbw elektronicznych oraz Srodkdw komunikadi elektroniczneJ

WPOStePOWaniu o udzieleniezamdwieniapublicznegolub konkmsie（Dz．U．

Z2020poz・2452）OrazrozporzadzeniuMinistI－aRozwcJu，PracyiTechnologii

Zdnia23grudnia・2020r・WSPraWiepodmiotowychSrodk6wdowodowychoraz

imych dokumentdwlub oSwiadczefL言aldch moZe Zada＿e ZamawlaJaCy Od

Wykona＿WCe（Dz・U・Z2020poz・2415主

4）Wykonawcapowiniensw句adrespocztyelektroniczn匂wskazaewofercie．

1）Ofertenale勾TZねZyewterminiedodnia30・06・2021r・dogodz．9．00．

2）WykonaycaskZadaofertezapoSrednictwem”FomularzadozわZenia，ZTiaTy：

VVCOf創五aoferbTlubwniosku”dostepnegonaePUAPiudostepnionegorow早eZ

na．miniPortalu・FunkcjonalnoSedozas2g五〇waniaofertyprzezWykonawceJeSt

dostepnadla－Wkonawc6wna－miniPortalu，WSZCZeg6kchdanegopostepowania．

WfomularzuofertyWykonawcazobowiaZanyjestpodaeadresskrzynkiePUAP，

naktdrymprowa＿dzona＿bedziekorespondencjazwiazanazpostepowaniem．

3）Ofertenale勾TSPOrZadzi宅wjeZykupoIskim・

4）Oferte skねdana．sie，POd rygorem niewaUhoSci w fom五e elektronicznejlub

W POStaCi elektroniczng opatrzon匂　Podpisem zauranymlub podpisem

OSObistym・

5）SposdbzkZeniaoferty，WtlmZaSZyfrowaniaofertyopisanyzostalw”Instrukqii

uZytkownika”，dostepnもnastronie：https‥／／miniportaLuz〇・gOV・Dl／

6）JeZelina oferte skIada sie kilka dokument6W，Wykonawcapowinien stworzy（三

folder，do ktdrego przeniesie wsZDrStkie dokumenty oferty，POdpisane

kwali軸kowanym podpisem elektronicznym，POdpisemzaufanymlub podpisem

OSObistym・Nastepnieztegof01deruWykonawca－ZrObif01der・Zip（beznadawania

muhase土ibezszy五owana）・Wk01ejnymkrokuzapoSrednictwemAplikaqiido

SZyhowaniaWykonawcazaszyfrujefblderzawierajacydokumentyskladajacesie

naoferte．
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7）Je2eli dokumenty elektronicznel PrZekaiZyWane．PrZy uZyciu Srodk6w

komunikaqii elektronicznqっ∴ZaWleraJainformaqe stanowla．Ce tajemnlCe

przedsiebiorstwawrozumieniuprzepISbwusta－WyWdnia－16kwietnla1993r・

ozwalczaniunieuczciw匂konkurenqii（Dz．U・22020r・POZ・1913），WykonaWCa，

wceluutrzymaniawpoufnoScitTChinfomaqii，PrZekazujejewwydzielony干

iodpowiedniooznaczonympliku，WraZ＝Zjednoczesnymzazna・CZeniempolecenla→

”Zaねcznikstanowiacytajemniceprzedsiebiorstvlra”，anaStePniewrazzplikami

stanowiacymlJaWnaCZeSena－le勾rtenplikza－SZyfrowae・

8）DoofertynaleZydoねczyeoSwiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu，SPehianiu

warunk6w udzia山L W POStePOWaniu（zaIaczniki nr4i5do SWZ）w fomle

elektronicznejlubwpostacielektroniczneJOPa－trZOnqPOdpisemzaufanymlub

podpisem osobistym，a naStePnie zaszy宙owae wraz∴Z Plikamistanowia＝Cymi

Oferte．

9）DoprzygotowaniaoferbrzalecasiewykorzystanieFormularza・OferbT，kt6rego

wz6rstanowizataczniknr2doSWZ・Wprzypadku，gdyWykona－WCaniekorzysta

zprzygotowanegoprzezzamawiajacegowzoru，WtreSciofertynaleZyzamieScie

wszystkieinformadewymaganewFomularzuOferty・

10）OfertamoZebyCz圭020natylkodoupbTWuterminuskZadaniaofert・

11）Wyko脚CamOZeprzedupbwemterTim享OSkIadaniaefertwcofaeoferteza

posrednictwem，，Formularza－doz薙enla，Zmlany∴WyCOfanlaOfertylubwniosku，，

dostepnego na ePUAPi udostepnionego rbwnieZ na miniPortalu・Sposdb

wcofa＿nia．oferty zostal opisany wJnstruk垂u2ytkownika”dostepnej na

12）WykonawcPPOuPyWieterminudoskladaniaofertniemoZeskuteczniedokonae

zmianyanlWCOfaezbZonejoferbT・

13）Otwarcie ofert nastapiw dniu30・06・2021r・O godz・9；30poprzezuZycie

mechanizmu do odsz5五〇wania ofert dostepnego po zalogowaniu w zakkdce

Deszy宙owan÷e na miniPortaJui nastapi poprzez wskazanie pliku do

Ods25舟owanla・

14）Zamawiajacy，najpGZni匂　przed otwarciem ofert，udostepni na stronie

intemetoweJ PrOWadzonego postepowaniainformaqe o kwocie，jakazamierza

przeznacPyCna－S五nansowaniezam6wienia・

15）Wprzypadku平StaPieni牛鍋ariisystemuteleinformabTCZnegO，ktdra－SPOyOduje

brakmoZliwosciotw誓aOfert叩erminie享reSlonyTPrZeZZamawlamCegOe

otwarcieofertnastaplnleZWZocznlePOuSunleCluaWarll・

16）ZamaⅥ両a・Cy POinform可e o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie

intemetow凋PrOWa・dzonegopostepowania・

17）Zamawiaja：Cy，niezwIocznie．pootwarciuofert，udostepnianastronieinternetow匂

prowa－dzonegopostepowanlainfbrmaqeo：

a）nazwach alboimionachi nazwiskach oraz siedzibachlubITi匂scach

prowadzonも　dziaZalnoSci gospodarczej ba：dZ mlqSCaCh zamleSZkania

wykonawcdw，ktbryChofertyzostalyotwrarte；

b）cenachlubkosztachzawarbrChwofertach・

er軍報

1）Wykonawcapozostajezwiazanyofertadodnia29・07・2021r・

2）Biegteminuzwiazaniaofert∈rOZPOCZynaSiewrazzupbwemterminuskねdania

ofert．

3）Wprzypadku，gdywybernajkor2yStniejszもOfertynienastapiprzedup壬ywem

teminu zwiazania oferta okreSlonego w SWZ，Zamawiajacy przed upbTWem

20



terminuzwiazaniaoftrtazwracaslejednokrotniedoWykonawcdwowyraZenie

ZgOdynaprzedねえenietegoterminuowskaUWanyPrZeZnlegOOkres，niedIuZszy

4）PrzedIuZenie terminu邪TiazaTia oferta，O ktOrym．mOWaWuSt・3，Wymaga

Zb2enia przez Wykonawce pISemneg0　05wiadczenla O WyraZeniu zgody na・

PrZed圭lji2enieterminuzwlaZaniaoferta．

1）PrZi「WyborzeofertyZamawi？jacybedziekierowa士sienastepujacymikryteriami：

1・Za najkorzystniqsza ZOStanle uZnana Oferta，ktdra uzyska naJWyZSZaliczbe

Punkt6W・ヱ在CZnaPunkta（ねbedzieWyliczonawedtugwzoru：K＝Kl＋K2

2．0fertyocenianebedawoparciuonastep可acekJyteria：

Kryterium �Waga（％） �Maksymalna iloSCpunkt6W 

iCenabrutt00ferty（Kl） �60 �60 

Terminrealizadi（K2） �40 �40 

Razem �100 �100 

2・1・NAzWA KRYTERIUM Kl一〇ena brutto oftrty，Waga－60％（1％＝l

pkt）．

naJniZszacenawSrddwszystkichwaZnych

OfertnlePOdlegaJa＝CyChodrzuceniu

liczbapunktbw＝ Ⅹ100Ⅹ60％

CenaOferbTbadanej

KryteriCLm（Kl）cenabrutto ofertyrozpatrywanebedzienapodstawieceny

bruttopodaneJPrZeZWykonawcewfomularzuofertowym．Cenywofercie

POdajesiewyねczniewzZotychpoIskich・

Oferta一∴Z naJniZsza cena brutto otrzyma－　naJWiekszailoSe punktdw，

POZOStaZeofertypropor匂onalniewyliczonewgpowyZszegowzorcL

2．2．NAZWAKRYTERIUMK2－teminrealizaqii，Waga－40％（1％＝l pkt1．

2．2．1．Wymagany przez Zama－WlaJaCegO termin realizaqji nie moZe

PrZekroczy610dni・

2．2．2．0cena bedzie dokonywana w oparciu oinformaqe podane w

fomularzu ofertowym stanowiacym zatacznik nr　2　do SIWZ，W

ktdrym Wykonawca wykabe proponowany przez siebie termin

Tealizaciimo・：JeZeh
terminushlgiwypadawdniuwolnymodpracylubpozagodzinami

PraCyZHWwOIsztynie，uS王uganastapiwpierwszymdniuroboczym

POWymaCZOnymterminie・

2．2．3．CzasreakcjinaleZypodaewpehychdniach．
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2・2・4・・Wykonawca－Otr坤ma－naStePl堪Caliczbe punkt6W，JeZeliwykonana一

・10dnikalendarzoⅥyCh，ZaktdreZamaWlaJaCyPrZyZnaOpkt

●　7dnikalendarzoWyCh，ZaktdreZamawlaJaCyPI－zyZna20pkt

．　5dnikalendarzoWyCh，Za－ktdreZamawma－CyPr2yZna40pkt

odmomentuotrzymaniazgわszeniaodZamaWhaJaCegO・

JeZeli termin ushLgiⅥyPa－da w dniu wolnym od pracylub poza－

godzinamipracyZHWwOIsztynie，uSIugana－StaTPiwpierwszymdniu

roboczympoWyZnaCZOnymteminie・

PrzyzaoferowaniuterminudluZszegoni210dnikalendarzowychodmomentu

otrzymania zgIoszenia・Od ZamawlaJaCegO Oferta zostanie odrzucona na

podstawie art．226ust・l pkt・5ustawy Pzpjako niezgodna z Warunkami

NiewpisaniedanychwkryteriumK2skutk可eodrzuceniemofertyn宇？Odstawie

art．226ust．lpkt．5usta＿WyPzpjakoniezgodnejzwarunkamizamowienia・

2）Oferta，kt6ra przedstawia najkorzystnidszy bilan：（maksymalnaliczba

器諸芸誓器p蒜諾。器量認諾S祭器Z器霊●
uzyskanychpunktdw・

3）JeZeliwpostepoⅥraniuoudzieleniezambwienia，Wkt6rymjedynyml巧Tteriu竺

ocenyofertjestcenalubkoszt，nlemOZnadokonaeⅥyborunajkorzystniqszqi

OferbTZ叩TZgledunato，乞ezostabTZ巌oneoferbTOtakidsamejcenielubkosz専

ZamawiaJa：CyWZyWaWyk0㌢WC6W，ktdrzyzIoZyhteoferty，dozbZeniawtemlnle

okreSlonymprzezZamaWlaJaCegOOfertdoda－tkowchzawieraJaCyChnowacene

lubkoszt．Wykona．wcy，SkladajacoferbTdodatkowe，niemogaoferowa－ecenlub

kosztdwwyzszychnizzaoferowanewuprzedniozbZonychprzeznichofertach・

ZamawlaJaCyniebedzieprzeprowadzilnegoqaqlWCeluulepszeniatreSciofert

1）Prcjektowanepostanowieniaumowystanowiazala＝CZniknr6doSWZ・Z巌enie

oferbT jest jednoznaczne z akceptada przez Wykonawce prc房ktowanych

POStanOWiehumowy・

2）Umowa，ktdra bedzie podpisapa．Y Wyniku rozstrzygniecia－　ninigszego

postepowania o udzielenle ZamOWlenla，bedzie zawiera王a zapISy POdane w

Pr匂ektowanyChpostanowieniachumowy－StanOWiacymzaIaCZniknr6doSWZ

ZuWZglednieTiemtreScioferサ

3）Dopuszcza sle mOZliwoSe zmian postanowieh umow w stosunku do treSci

Oferty，naPOdstawie ktdrej dokonano wboruWykonawcy，ZgOdnie z art・455

ust・1，a W SZCZegdlnoSci pktl ustawy Pzp）W naStePLUaCym Zakresiel PrZy

WyStaPieniuokreSlonychwarunkOw：

a）zmiana＿WynagrOdzeniaWykonawcywprzypa－dkuzmianystawkipoda・tkuod

towar6wiuslug；

b）zmiana＿POdwykona＿WCy－PrZy CZym POdwykonawca，muSi speIniae takie

SameWarunkijakwmaganeodWykona爪rCy；
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4）ZmianyumowywYmagajaf｛rmyPisemn匂podrygoremniewaあoS。i．

5）Zmianapostan9㌢lehUmoWlubjeizaIac空kdwmoga－naStaPiejedyniezazgoda

ObuStronnapISmie，POdrygoremniewaznosci．

ZamawlaJaCyniewymagawniesieniazabezpleCZenianaleZytegowykonaniaumowy

1）ZantaYiajacypoinfom可eWykonawce，kt6remuzostanieudzielonezamdwienie，

OmlqSCuiterminiezawarciaumowy・

2）WykonaWCaPrZedzawarciemumoWyPOdaw専kieinfbmacjeniezbednedo

WyPe王nleniatreSciumownawezwanieZamawlajacego的・OSObeY竺aCZOnado

ZaWarCiaumowy，daneosobyupowa充ionejdokontaktuzZamawlaJaCymitp・）・

3）Umowazostaniezawarta，niewczeSniejI亨W6dniuoddatyprzeszania

ZaWiadomieniaowyborzeofertyn勾kor2yStnieJSZej．UmowamoZez。Staezawarta

PrZedupbwemterminu5dni，WPr2yPadkach，OktGrychmowawart．308ust．

3pktla）ustaWyPzp．

4）Zamawiaja；Cy誓えe vyraziC∴zgode na korespondencyine zawarcie umoWy．

WtakiejsytuaqlPOdpisaneprzezzamawlaJaCegOegZemPlarzeumowyzostana＝

WySねne doWykonawcylubZamawlaJaCyPrZeSle pr2ygOtOWanaumOWeWraZ

Z∴ZaZa－CZnikamiwformaciePDFwrazzinstrukqia．postepoWania．

5）OsobyreprezentLhceWykonawcepr2yPOdpisywaniuumowypoYinnyposiadae

ZeSObadokumentypotwierdzajaceichumocowaniedopodpisanlaumOWy，Oile

umocowanietoniebedziewynikaezdokumentdwzaねczonychdooferty・

6）Przed zawar専m umowyiWVkon．aYCa，ktdrego oferta zostaねuznana za

najkorzystniqsza，PrZekaZeZamawlaJaCemu：

a）informadedotyczaceosdbreprezentujacychWyk。naWCeiupowaLnionych

dopodpisania－umOWy；

b）informacje dotycZ誓e OSdb do kierowania pracami Wykonawcy

ikontaktowania sle Z ZamawlaJaCym，do kontroliprzebiegu realizaql

umowy（e－mail，telefbn）；

C）przekaz等ia，，Listyos6b（imieinazwisko），kt6rebedaskierowaned。

realizaql uS血g przeglad6w okresowychi wzorcowania w siedzibie

d）peliselubinnydokumentubezp亨Zeniowy．potwierdzajacy，2ejestorI

ubezpleCZOny Od odpowiedzialnoScI CyWilnq w zakresie prowadzonq

dzia拙noSclgOSPOdarczqzaszkodywrzadzone，WZWiaZkulubprzyokazii

WykonywaniaumoWy（o wartoScinie mniejszej niz wartoSe zloZenej

o鮭Hy）；

e）Infomacje dotyczaca∴∴POWierzenia wykon竺ia＿CZ季享　Zam6wienia－

PodwkonawcyowartoScilubprocentowqczescIZamOWlenla，jaka－ZOStanle

im Powierzona OeZeliWykonawca nie przedstawiIinformacji na etapie

SkIadania－Ofert）；

？kopieumoWyregull亭Cej wspdh）ra－Ce brChWykon㍗Cdw，YPr2yPadku

Wboru oferty zb20nq PrZeZ Wykona－WC6W wspblnle ubiegaJaCyCh sie o

udzielenie zamdwienia・Umowa takawinna okreSlae strony umowy，Cel

dziaZania，SPOSdb wspdIdziarania，Zakres prac przewidzianych do

Wykonania kaZdemu z nich，SOlidarna＝OdpowiedzialnoSe za wykonanie
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zamdwi専a，OZnaCZenieczasutryaniakons喜平m（Ob匂muiacegookres

rea聖iCj∴PrZedmiotu午mbwienla，∴gWar竺qllrekQjmi），iWykluczenie

mo宛WoscIWyPOWiedzenlaumOWykonsorqumprzezkt6regokoIwiekzjego

czbnkdw do czasu wykonania zamOwienia－・W umowie powinien byC

okreSlonypehomocnikupraⅥmionydokontaktOwzZamawlaJa－Cym OraZ

dowystawianiadokument6wzwiazanychzpIatnoSciaml，Pr2yCZymtermin，

najakizostalazawartaumoWa，niemoZebyekrbtszyniZteminrealizaql

7）Wykon㍗Ca，ktOy∴prowadzi dzia土alnoSe gospodarcz∴w bmie sp6m

zogranlCZOnaOdpowiedzialnoScia・WPrZyPadkugdywartoSeumowyprzekroczy

dwu：krotniewysokoSekapitahJZakkdowegotegoWykonaⅥrCy，naJPOZnlqWdniu

podpisania umowy∴JeSt ZObowiazany dostarc郊C uChwae∴zgodnie

zpostanowieniamiart・230Kodeksusp61ekhandlowychlubodpisumowyspdHd，

zezwalajacynaza＿Claganietakichzobowiazafl・

8）NiedopehieniepowyZszychfomalnoSciprzePiVVbranegoWykonawcebedzie

potraktowaneprzezzamaWlaJaCegOjakonlemOZnOSezawarciaumoⅥyWSPraWie

zambwieniapublicznegozprzycz，TnleZacychpostronieWykonawcy・

塑ikidoSWZ二
Zalaczniknrl

Zaねczniknr2

Za上aCZniknr3

Za壬aczniknr4

Za土aczniknr5

ZaIa．czniknr6

Zaねczniknr7

ZaIaczniknr8

OpisprzedmiotuzamOwlenla

Fomularzoferty

OSwiadczenieonlePOdleganiuwykluczeniu

OSwiadczenieospeInianiuwarunk6w

InstrukdakorzystaniazsystemuminiPortal

Prcjektowanepostanowienia－umOWy

Informaqaoprzetwarzaniudanych

LinkdopostepowaniaiIDpostepowania

01sztyn，dnia22・06・2021r

histracy・nyCn K駿濃霧置UiiStraCy甲’t’“i h’警擁鵜

鎚rat0

e

podplSkierownikaZamaWlaJaCegOlubosobyupowaznionq


