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2019zezm・）・
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275pktlustawyPzp）
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慾∵半密一葦言落二言

1・Trybpodstawowy，OktdrymmowaⅥart．275pktlustalVyZllwrzeSnia2019

r・－Prawozamdwiehplblicznych（Dz・U・pOZ・2019zezm・）－dalej：uStaWaPzp．

2・W sprawach nieuregulowanych zapISamininlqSZej SWZ stosuJe Sle PrZePISy

WSPOmnianqustawywrazzaktamlWykonawczymidotdustawy．

3・ZamawlaJaCyudzielazamdwieniawtIybiepodstawowym，Wkt6rymWOdpowiedzi

na og圭oszenie o zamdwieniu oferty moga skねdae wsZySCy Wykonawcy，

anastepnieZamawlaJaCyWybiera－najkorzyStniqszaOfertebezprzeprowadzenia

negOqaql・

苧・精霊：霊勲，，黒星po嶺扇麗onawcyI podmiot乎

藍劇物瞳唾撚沌選出二珪逓遙議連三二二＿－＿（．。六」＿言霊三三二二＿

a）Wykonawcajestosoba血zyczna，OSObapraⅥmaaJbojednostkaorganizacyjna

nlePOSiadajacaosobowoscIPraWnej，ktdra oferuJe narynkuwykonanle rObdt

budowlanychlub obiektu budowlanego，dostawe produktdwlub Swiadczenie

ushlglububiegasieoudzieleniezamdwienia，ZIozyIaofもrtelubzawarkumowe

wsprawiezamdwieniapublicznego・

b）Zamawi？jacyniezastrzega．moZliwoSciubieganiasieoudzieleniezamdwienia

Wyねcznle PrZeZ Wykonawcow，O ktdrych mowa w art・94　ustawy Pzp，匂・

maJaCyCh status zakZadu pracy chronioneJ，SPb弛zielnie soqialne orazinnych

wykonawc6W，ktdrych gh5wnym celemlub gZdwnym celem dzialalnoSciich

wodrebnionychorganizacyJniejednostek，ktdrebedarealizowatyzamdwienie，

JeStSPO壬ecznaizawodc）Waintegraqaosdbspokczniemarginaユizowanych・

C）Zamdwi享emoZezostaeudzieloneWykon：LWCy，ktbry：

．SpehiawarunkiudziaIuwpostepowanluOPISaneWrOZdzialeIIpodrozdziale

7SWZ，

●　niepodlegawykluczeniunapodstawieart・108ust・lusta－WyPzp；

●　ZkZyIofertenlePOdJegaJaCaOdrzuceniunapodstawieart・226ust・lustawy

Pzp・

d）Wykonawcymogawsp6lnieubiega6sieoudzieleniezam6wienia・

Wtakimprzypadku：

．wykonawcy wystepuJaCy WSP61nie sa zobowiazani do ustanowienia

peInomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu albo do
reprezentowania－ich w postepowaniui zawarcia・umOⅥy W SPraWie

przedmiotowego zとmdwienia publicznego・W sytua箪　wyboru oferty

wykonawcdw wystqPujacych wspdlnie Zamawidacy przed udzielenlem

zamdwieniamoZeZ碓daeumowyregulujacejwspdbracetychwykonawcと〉W・

・WszelkakorespondencjabedzieprowadzonaprzezzamawlaJaCegOWyねcznie

zpehomocnikiem・

eI Potencja嘉podmiotutrzeciege

．w celu potwierdzenia spe主nienia warunkdw udziaIu w postepowaniu，

WykonawcamoZe p01egae na potencjale podmiotu trzeclegO na ZaSadach

OPISanyChwart・118－123ustaWyPzp・
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．podmiottrzecl，naPOtenCjaIktbregoWykonawcapowoIlqe SleWCelu

Wka2ania spe土nienia warunkdw udzia血w postepowaniu，nie moze

podlegaewy岨uczeniunapodstawieart・108ust・lustawyPzp・

・SzczegdIoweinformade dotyczace spelnienia warunkdWr udzIaZu

wpostepowaniuznajdujasiewlit・fISWZ・

O Podwykonawstwo
●　WykonawcajeStZObowiazanywskazaewoSwiadczeniuwzalaczniknr2do

swz，CZeSCi zambwienia ktbryrch Wykonanie zamierza powierzyc

podwykonawcomlPOda－e五mypodwykonawcbw，OilesaJuZznane・

●　PodwykonawcaniemoZepodlegaewy岨uczeniunapodstawieart・108ust・

l ustawyPzp・

●　Wykonawca na Zadanie ZamawlajaCegO ZObowietzany bedzie do

przedstawienia oSwiadczenia－，O kter57m mOWa－W art－・125ust・llub

podmiotoweSrodkidowodowedobTCZaCetegOPOdwykonawcy・

●　Wprzypadku，OktdrymmowaWZq，JeZeliwobecpodwykonawcyzachodza

podstawy∴Wykluczenia，ZamawlaJaCy Zada－，abyWykonawca－Wterminie

okreSlonymprzezzamawlajaCegOZa－StapiItegopodWkonawcepodrJrgOrem

niedopuszczeniapodwykonawcydorealizaqlCZeSCIZamdwienia・

．J。Zelizmianaalborezygnadazpod、ykonawcydobTCZyPOdmiotu，naktbrego

zasobyWykonawcap9WObwaIsie，naZaSadachokreSlonychwart工18ust・

1，W Celu wykazanla－SPeIniania warunkdw udzialu w postepowaniu，

WykonawcaJeStObowlaZanyWykazaeZamawlaJaCemu，ZePrOPOnOWanylnny

podwykonawcalub Wykonawca samodzielnie spe壬niaJe W StOPniu nie

mnieiszymnizpodwykonawca，naktdreg9午SObyWykonawcapowobwa宰e

wtrakciepostepowania－OudzieleniezamoWlenia・PrzepISa－rt・122stosuJeSle

odpowiednio・

●　Powierzenie vTykonania－CZeScizamdwienia podwykonawcom nie zwalnia

WykonawcyzodpowiedzialnoScizanaleZytewykonanietegozamdwienia・

逐W古誌誘蒜読i董‾三＿二二二二三躍麗轡題額

KomunikaCjawpostepowanluOudzieleniezamdwieniaodbyWaSieprzyuzyclu

SrodkdwkomunikadielektronicznehZaPOSrednictwem：

．miniPoratalu，ktCrrydostepnyjestpodadresem重出）S：／／miniportal・uZP・gOV・Pl／，

・ePUAPu，dostepnego．Podadresem‥https：／／epuap・gOV・pl／wps／pQE垂，

●　POCZtyelektronicznq・

Szczegdloweinformacje dotyczace prz萌etego w postepowaniu sposobu

komunikacjl，Znajd可a sle W rOZdzialeIII podrozdzialel SWZ・Instruk函

korzystania z systemu stanowi zalacmik nr6do SWZ・Instrukqia zostaIa

zamieszona＿takZebezpoSrednionaminiPortalu・

Uwa＿ga！Przedprzystapieniemdo skIadaniaoferty，Wykonawcajestzobowia＝Zemy

zapoznaesiezInstmk函korzystania－ZSyStemu（ZaIaczniknr6doSWZ主

溺攫溺議題撥籠艶麗饗離籍

l）Zame中辛acydopuszczamo如woS60dbyciaprzezWykonawcewimlokalnej・

2）TermlnlZa．SadyudziaIuwwiそjiloka－lneiprzezWykonawce：
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Przeprowadzenie wlそJllokalnq m0分iwe jest w teminie skねdania ofert，

PO WCZeSnlqSZym PrZeSIaniu wniosku zainteresowanego na adres：

WiwoIszbTn＠01sztyn・Wiw・gOV・PllubePu等，

WykonawcawinienwskazaeteminwlそIIWeWniosku，

ZamawlaJaCyZOboWiazuJeSiedodokonaniawizjizWkonawca＝Wdogodnym

dlan亭Oterminie（、Vdniroboczewgodz・8・00－15・00），

ZamawlaJaCyPOinform可eWykonawceowyznaczonymterminiewlをjilokalnq

drogae－mailowaJ

ZuwaglnaOgIoszollyStanePidemiiwPoIscespowodowanywystepowaniem

Wirusa Covid19，ZamawlaJaCy Wymaga Od WykonawcGw zastosowa＿nia

SrodkdwbezpieeZefLStWチObowiaz巾a＝CyChwsiedzibieWIW（np・dezynfekqia

dbni，ZaSねnlanlenOSaluSt，Odstep主

三二二題懸
ZamawlaJaCynie podziel重zamdwienianaczeSciinie dopuszcza skねdania ofert

CZeScioWyCh・WpostepowaniuWykonawcamoZezlo勾rebTlkojednaoferte・

掻進境蛙逗醜壌瞳薗睡一心＿　　　紫雲
Zama＿Wiaj往CyniedopuszczamoZliwoScizbZeniaofertywariantowも，Oktbrもmowa

w art．92　ustaw Pzp tzn．0ferbT PrZeWid巾ac句　Odmienny sposdb wykonania

zamdwieniani20kreSlonywninleJSZもSWZ．

ZamawlaJaCyniedopuszczamoZliwoScidoねczeniakatalogdwelektronicznychdo

Oferbr．

堕三助輿望吸気無想9里違
ZamawlaJaCynieprzewidlJezawarciaumowyramowq，Oktdrgmowawart・311－

315ustawyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewidqje

wart．308ust．lustawyPzp・

＿LL∵／＼／一　i／∴　一－、一一m＿一＿＿．＿＿一人乙原，＿，＿＿．晴＿＿　一言冥々集ま二三三高ンヾ亘三㌧言仁美

PrZePrOWadzenia－aukciielektronicznq， Okt6rqmowa

醸；三愛凄霞議蒜蛋毒琵琵透hmowa蒜叢214通話千奇説ナチ哀話蓬転読露霧
ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielaniazamdwiehna－POdstawieart・214ust・lpkt

7i8ustawyPzp／zamdWieniapolegajacegonapowtdrzeniupodobnychus圭ug・

騒擾姦
ZamaWlaJaCynieprzeⅣidujerozliczeniawwalutachobcych・

出違二避退瞳tew皿d憂過重u繊午睡powani聖
ZamawlajaCy nie przeWiduje zwrotu kosztdwudzialu wpostepowa－niu，

zzastrzeZeniemart．26111StaWyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewidujeudzieleniazaliczeknapoczetvvkonaniazamdwienia・



poza m021iwoScia uniewaZnienia postepowania o udzielenie zambwlenla na

podstawieart・255ustawyPzp，ZamawlaJaCyPrZeWidujemoZliwoSeuniewa2nienia

postepowania，」eZeli Srodki publiczne，kt6re zamierzaI przeznaczyc na

sfinansowaniecaIoScilubczeScizamdwienia，niezostana－muPrZyZnane（art・310

pktlusta－WyPzp）・

睦言垂遼遠遥遠遥遜姦襲蓮董議運通話一mm
一　一一、）一一一」／／二一二‘エーi－■）1－－－－賀一一一一《i：少一一m●億桐山一一一一一・／－ii＼imi－′－iiヽ●一‾∴‾‾－‾　‾‾

wykonawcom，atak2einnemupodmiotowl，Je2elimalubmia畠ntereswuzyskaniu

zam6wieniaorazponidsIlubmo2eponieSeszkodewⅥynikunamszeniaprzez

zamawlaJaCegO PrZePISbw ustawy，PrzyS宣uguJa Srodki ochrony prawneJ na

za＿SadachprzewidzianychwdzialeIXustavTyPzp（art・505－590）・

Wto聖
－．＿一一、＿．＿）

Przez－za皿aWlaJ往cegO

rozporzadzeniu

16．Ochrona灘染渡禦oso的呼牟ぬ

a）Zamawiajacy oSwiadcza，Ze spelnia wmogi okreSlone w

parlamentu Europejskiegoi Rady（UE）2016／679227kwietnia2016r・

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku zprzetwarzaniem danych

osoboⅥyChiwsprawieswobodnegoprzepbrVutakichdanychorazuchylenia

dyrekt”95／46／WE（Ogdlnerozporzadzenieoochroniedanych）（Dz・Urz・UEL

l1924maja2016r．），dalei：RODO，tymSamymdaneosobowepodaneprze？

Wykonawce bedaprzetwarzanezgodniezRODO orazzgodniezprzepISaml
krajowymi・

b）Da－neOSOboweWykonawcybedaprzetwarzanena－POdstawieart・6ust・llit・C

RODO w celu zwlaZanym z PrZedmiotowym postepowaniem o udzielenie

zamdwienia publicznego pn・dostawatestdw diagnostycznych，Odczynnikdw

laboratoryJnyChipozywek・

C）OdbiorcamiprzekazanychprzezWykonawceda叩Chosobowychbedaosobylub

podmioty，kt6rymzostanieudostepnionadokumentacjapostepowaniazgodnie

zart．80ra2日art．96ust．3ustawyPzp，atakZeart・6ustawyz6wrzeSnia200l

r．odostepiedoinfomaqlPublicznq・

d）Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postepowania beda

przechowyane przez okres　41at，Od dnia zakohczenia postepowania

oudzieleniezambwienia，aJeZeliczastrwaniaumowyprzekracza41ata，Okres

przechowywaniaobもmujecabTCZaStrWaniaumowy・

e）Kauzula＿informac〕垂a，Okt6r匂mowawart・13ust・li2RODOznajd可esie

P Zamawi享CynieplanujeprzetwarzaniadanychosobowychWykonawcywcelu

innymnlZCelokreSlonywlit・bpowyZ匂・Je2eliadministratorbedzieplanowaI

przetwarzaedaneosobowewceluinny竺niZcel，WktbIymdaneosobowezostabT

zebrane（匂・CelokreSlonywlit・bpowyzej），PrZedtakimdalszJrmPrZetWarZanie望

poinform可eonosobe，ktbIやdanedotyc2，往，ObminnymceluorazudzieliJq

wszelkichinnych stosownychinforma一g1，0ktdrych mowa w art・13ust・2

g）Wykonawca．jest zobow辛any，W ZWiazku z udziakm w przedmiotowm

postepowanlu，do wype土nlenla WSZyStkich obowiazk6w formalno－PraWnyCh

wymaganych przez RODOi zwiazanyCh z udzialem w przedmiotowym

postepowaniuoudzieleniezamdwienia・Doobowiazk6wtychnaleZa：
－　Obowia＿ZekinformacHny PrZeWidziany w art・13　RODO wzgledem oseb

五zycznych，ktbrychdaneosobowedotyczaiodktdlyChdaneteWykonawca

bezpoSrednio pozyskati przekaza王Zamawiajacemu w treSci ofertylub

dokument6wskZa＿danychnaZ在daniezamaWlaJaCegO；
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一　〇bowiazekinfbmacy〕ny Wynikajacy z art・14　RODO wzgledem os6b

Ezycznych，ktdrychdaneWykonawca－POZySkalwsposbbpoSredni，aktdreto

dane Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w treSci ofertylub

dokumentdwskladanychnaZadaniezama＿WlaJaCegO．

h）Wceluzapewnienia，ZeWykonawcawypeIni圭ww・Obowiazkiinfomacyjneoraz

OChronyprawnieuzasadnionychinteresdwosobytrze：坤，ktdrqidanezostabr

PrZekazane w zwiazku z udzialem w postepowanlu，Wykonawca skIada

OSwiadczenia o wypelnieniu przez nlegO ObowiazkOw informacyJnyCh

PrZeWidzianychwart．131ubart．14RODO－treSeoSwiadczeniazostaねZawarta

WZa壬acznikunr2doSWZうInformaqiedobTCZaCeWykonawcy．

i）Zamawiajqcyinfom可C，Ze：

－　Zama＿WlaJaCyudostepnia dane osobowe，O ktdIyCh mowa w a＿rt．10RODO

（dane osobowe dolyczace wyrokbw skaz可acychi czyndw zabronionych）

w celu umozliwienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnq，O kteryCh

mowawdziaJeIXustawyPzp，doupbTWuterminunaichwniesienie．

－　Udostepnianie protoko圭uizahcznikdw do protoko王u ma zastosowanie do

WSZyStkichdanych osoboWyCh，ZⅥ扇atkiemtych，OktdnTChmowawart．9

ust・lRODO（匂・danychosobowychujawpiajacychpochodzenierasowelub

etniczne，POglady polityczne，PrZekonanla religBnelub Swiatopogladowe，

PrZynaleをnoSe do zwiazkew zawodowych oraz przetwarzania danych

genebTCZnyCh∴　danych biometrycznych w celu jednoznacznego

ZidentyHkow竺Ia∴∴OSOby Hzyczneilub danych dotyczacych zdrowia，

SeksualnoS竺1ub orientaqji seksualn匂1時　osoby），Zebranych w toku

POStePOWanlaOudz，ieleniezamdwienia・
－　Wprzypadkukorzystaniaprzezosobe，ktdrejdaneosobowesaprzetwarzane

przez zamawlaJaCegO，ZuPraWnienia，O kt61ym mOWa W art・15ust・1－3

RODO（ZWizanychzprawemWykonawcydouzyskaniaodadministratora

potWierdzenia，C2y PrZetWarZane Sa＿dane osobowejego dotyczace，PraWem

Wykonawcy do bycia→POinfomowanym o odpowiednich zabezpleCZeniach，

oktbrychmowawa－rt・46RODO，ZWlaZanyChzprzekazaniemjegO danych

osobowych do pahstwa trzeclegOlub organizaql miedzynarodowq oraz

prawem otrzymania przez Wykonawce od administratora kopii danych
osobowychpodlegajacychprzetwarzanlu），Zamawiajacymo乞eZadaeodosoby

wstepITaCeJZZada・niemwskazaniadodatkowychinformaql，maJa＝CyChna

celusprecyzowanienazwylubdatyZakohczonegopostepowaniaoudzielenie

－　Skorzystanie przez osobe，ktdrej dane osoboⅥ：e dobTCZa，ZuPraWTienia，

O ktdIy千mOWaW∴art・16RODO（Z平raWnleniado sprostowanlalub

uzupe土nlenia＿danychosobowych），niemozenaruszaeintegra－lnoSciprotokom

postepowaniaorazjegOZaIacznikdw・
－　WpostepowaniuoudzieleniezambwieniazgbszenieZadaniaogra－niczenla

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

przetwarzamiadanychosobowychdocza－SuZakohczeniategopostepowania・
－　WprzypadkugdywniesienieZadaniadotyczaceg？PraWa，Oktbrymmowa

w art．18　ust．l RODO spowodlHe ograniczenle PrZetWarZania danych

osobowychzawartychwprotokole postepowanialubzaIacznikach do tego

protoko山，Od dnia zakohczenia－POStePOWania o ud2iielenie zambwienia

Zamawibjacy nie udostepnia－tyCh danych，Chyba2e zachodza przesねnki，

oktdrychmowawart．18ust・2rozporzadzenia2016／679・
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S故）S6W狐1合字przef）lSy

1）Przedmiot．．zam6wienia stanowia：Us重ugi w zakresie napraY

ikonserwacJISPrzetulaboratoryJnegO，WZakIadzieHigienyWeterynarHng

woIsztynieprzyul・Warszawski匂109・

2）Wsp61nySbwnikzam6wieh：

cpv50420000－5UshglWZakresienaprawikonserwaqlSPrZetumedycznego

ichirurglCZnegO

3）Zahesprzedmiotuzai享Wieniaobejmuje：

●Przedmiotem zamdwlenla Sa＿uS重ugi w zakresie naprawi k。nSerWaCJI

sprzetulaboratoryjnego，WZakねdzieHigienJrWeteDTnaryjnもwOIsztynie

przy ul・Warszawski3109，2gOdnie z opISem PrZedmiotu zam6wienia

stanowia＿CyZaねczniknrldoSWZ・

・OpisprzedmiotuzamdwieniaobejmuJenaPraⅥyPOWStaZewWynikuawarii

orazⅥ垂orpTW専einnychczynnoSciserwisPWyCh（konserwa勘，niezbednych

dozapewnlenlaPraWidbwej eksploata垂lWZa－Sciwego stanutechnicznego

urzadzehlaboratory］nyCh，ZleconychprzezZamawlaJaCeg〇・

・WykazsprzetbwobietychusIug竺aPraWikonserwadizawartejestwOpisie

przedmiotuzamdwieniastanowlaCymZaIaczniknrldoumoW・

・KosztydqiazdudosiedzibyZamawiajacegoponosiWykonawca－・

．przez naprawe zamawla彊CyrOZumie－uSuniecie usterek powodujacych

nlePraWidIowapra－CeSPrZetulaboratoryInegOWCeluzapewnieniawねSciwego

dziaねnia aparatuly．Czas reakdi serwisu型やPrZekr。CZV72godzin，Od

przesねnia”Protokom zgkszenia napra－Ⅵyi konserwacji’przez

zama－WlaJa＝CegO・Je2eliterminusIuglWyPadawdniuwolnymodpracylub

pozagodzinamipracyZHWwOIszbTnie，uSZuga－naStapiwpierwszymdniu

roboczympowyznaczonymterminie・Cza：reakqiistanowikryteriumoceny

ofertyibedziepunktowanezgodniezza・PISamirozdziahIIIpodrozdziatu4

SWZ．

．przezkonserwacjeZamawlaJaCyrOZumie－SPraWdzeniepracyurzadzeniapo

naprawieorazdoprowadzeniesprzetudostanuuPyWalnoSci・

・UsmglnaPraWikonserwacjiWykonawcabedzierealizowaIsamodzielnielub

przez odpowiednio przeszkolonych pracownik6W，PrZy uZyClu Wねsnej

aparaturykontrolno－POmiarowq，narZedziorazmateriziIdw・

●Wykonawca udzieliminimum6miesiecy gwaranqlnaWykonane usIugl

（max．18m－Cy主

4）Opcjaiwznowienia：

・ZamawlaJaCyPrZeWidTjepraw。OPCji・Przedmiotzam6wieniaokreSlazakres

podstawoⅥyOraZZakresopdonalnyzwlaZanyZ∴zakupemdodatkowqus壬ugl

na－PraWikonserwaqlSPrZetulaboratorl刀negO，ktdrq「wykorZyStaniezaleZne

JeStOdmo易iwoScifinansowychZamawlaJa・CegO・

．prawem opqlJeSt m0割iwoSe zamdwienia w ramach ninlqSZq umOWy

zwiekszonego zakresu ustugiokreSlong w oplSie przedmiotu zamdwienia

stanowlaCegOZaLaczniknrldoumowy・
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・ZamawlaJaCy uPraWnionyjest do skorzystania z prawa opql W terminie

ObowlaZyWaniaumowy．

・ZamawlaJaCy POinformuje Wykonawce o realizaqlPrZedmiotu zamdwienia

OtjetegoprawemopqlnaJPOZnj匂do28．02．2022r．

・PrawoopqlJeStuPl‘awnieniemZamawlaJa＝CegO，Zktbregom02e，aleniemusi

Skorzystae w ramach realizaql ninlqSZej Umowy．W przypadku

nieskorzystaniaprzezZamawlajaCegOZPraWaOPqlWCabScilubwczeSci，

Wykonawcynieprzysluguja．Zadneroszczeniaztegotytu土u．

1）Szczeg6Iowy opis prgedmiotu zam6wienia，OPiswymaga丘zamawiajacego

WzahesierealizacjiiodbioruokreSlaja：

一　〇PISPrZedmiotuzamdwienia－ZaねczniknrldoSWZ，

－　Prqjektowanepostanowienia－umOWy－Zaねczniknr7doSWZ・

WszystkiewymaganiaokreSlonewdokumentachwskazanychpowyzeistanowla

wymagania minimalne，aich spe王nienieJeSt ObligatoryJne・NiespeInienie ww・

Wymagahm中malnychbedzieskutkowaeodrzuceniemoferbTjakoniezgodnej

zwarunkamlZamdwieniana＿POdstawieart．226ust．l pkt5ustawyPzp．

ZamawlaJaCynieprzewidujerozwiazahrewnowaえnych・

Zama－WlaJaCyniestawiawymoguwzakresiezatrudnieniaprzezWykonawcelub

podwykonawcenapodstawiestosunkupracyosdbwykon哩aCyChnizqwskazane

czynnoSciwzakresierealizaqlZamdwienia・

4　敵yy皿agania

ZamawlaJaCyniestawia、VymOguWZakresiezatrudnieniaprzezWykonawceosdb，

oktdrychmowawa－rt・96ust・2pkt2ustawyPzp・

護るdk議遊dowodottlyc遊芸∴墨㌻

ZamawlaJaCynieprzewiduje skIadaniawrazzofertaprzedmiotowych Srodk6w

dowodowych．

ZamawlaJaCynieprzewidqjeuzupetnieniaprzedmiotowchSrodkdWdowodowych・

dniazawarciaumowy
重義置置壷頭霞蚤垂墜萎蓮顧醤e直話蒸発蚤∴∴∵掌湊

ZamawlaJaCyWymaga，abyzamdWieniezostabwykonaneod

do dnia30．04．2022r．lubdoWyCZerpaniaSrodkdwHnansowychprzewidzianych

narealizaqeumowy．

Na podstawie art・112　usta－Wy Pzp，ZamawlaJ Cy OkreSla warunki udziam

WPOStePOWaniudobTCZaCe：

1）zdolnoScidowystf狸些Waniawobrocie賃oSpodarczym；

ZamawiajacynieokreSlawarunkbwudziaZuwpostepowaniuwtymzakresie・
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2）　　　　藷
3）馨uwp。SteP。Waniuwtymzakresie・

4）馨mnek言。ZeliWykonawca－WkaiIe，iL

w。kresi。。Statnich3lat，PrZedupbwemteminuskladaniaofert，ajeZeli

okresprowadzenia－dziaIalnoScijestkr6tszy－WtymOkresiewykona王lub

wykonlDe uShige naPraWikonserwacJISPrzetulaboratoryJnegOlub

medycznego，conaJmniej：luslugeowartoSciniemnleJSZej450002重

b）WykonawcaITOZew celupotwierdzenia speInianiawarunkdwudziaIu

w postepowanlulub kryteribw selekcji，Ⅵr StOSOWnyCh sytuadach oraz

w。dni。Si。niu do konkretnego zamdwienla，lubjeg。CZeSCl，polegae na

zdoln。SciachtechnicznychlubzawodoⅥyChlubsytuadiHnansowqlub

ekonomicznq podmiot6w udostepnlaJaCyCh zasoby，niezaleZnie od

charakteruprawnego圭aczacychgoznimistosunkbwpraWmyCh・

C）WodniesieniudowarunkdwdotyczacychdoSwiadczeniaWykonawcymoga

polegaenazdolnoSclaChpodmiotdwudostepniajacychzasoby，jeSlipodmioty

teWykonaJauS圭ugi，dorealizadikt61yChtezdolnoScisawymagane・

d）WykonaW誓，ktdnT POlega na zdolnoSciachlub sytua亭POdmiotbw

udostepnlaJaCyChzasoby，Skladawrazzoferta，zobowiazanlePOdmiotu

udostepnlaJaCegOZaSObydooddaniamudodyspo坤qlniezbednychzasob6w

na potrzeby realizacjidanego zambwienialubinny podmiotoⅥy Srodek

dowodoWy POtWierdzajacy，2e Wykonawca－realizuJaC Zamdwienle，bedzie

dysponowa土niezbednymizasobamitychpodmiotOw・WVkonawcaniemo卒

PoupzywieterminuskIadaniaofert，POWObTWaeSienazdolnoScilubsytuac準

podmiotdwudostepnlaJa＝CyCh zasoby言eZelinaetaple Skねdania－Ofertnle

polegalon．wdanymzakresienazdolnoSciachlub sytuacjipodmiot6w

udostepnlaJaCyChzasoby・

e）Zamawia亭ybedzieoceniaLCZyudostepnianeWykonawcyprzezpodmiobT

udostepnlaJaCeZaSObyzdolnoScitechnicznelubzawodowelubichsytuaqa

五nansowalub ekonomiczna，PO狐Talaja na wykazanie przez Wykonawce

spelnianiawarunk6wudzialuwpostepowaniu，Okt6rychmowawart・112

ust・2pkt3i4，OraZ，atak2ebedziebadaI，CZyniezachodzawobectego

podmiotu podstawy∴Wykluczenia，ktere zostabT PrZeWidziane wzgledem

Wykona－WCy・

ZamawlaJaCyWykluczyzpostepowaniawykonawcdw，WObec ktdrychzachodza－

podstawywykluczenia，OktbIyChmowawart・108ust・lustawPzp・

WyHuczenie（PrzeStankiobligatoryjne）

ZpostepowaniaoudzieleniezamdwieniawykluczasieWykonawce：

1）beda：CegOOSOba血ZyCZna，ktdregoprawomocnieskazanozaprzestepstwo：
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a）udziahIWZOI掌mizowanejgrupieprzestepczej albozwiazkumajacymna－

Celu popeInienle PrZeStePStWalub przestepstwa skarbowego，O ktdrym

mowawart．258Kodeksukarnego，

b）handluludZmi，Okt6nTmmOWaWart・189aKodeksukamego，

C）okterymmOWa→Wart・228－230a，art・250aKodeksukamegolubwart．46

lubart・48ustawyzdnia25czerwca2010r・OSPOrCie，

d）血ansowaniaprzestepstwaocharakter2，eterlてu－yStJTCZnym，Okt6rynlmowa

W art．165a＿　Kodeksu karnego，lub przestepstwo udaremnianlalub

utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pleniedzy lub

ukrywaniaichpochodzenia，OktOIymmOWaWart．299Kodeksukamego，

e）o charakterze terrorystycznym，O kt61ymmOWaWart・115§20Kodeksu

karnego，lubmaJaCenaCelupopeInienietegoprzestepstwa，

f）PoWierzenia Wykonywania pracy maIoletniemu cudzoziemcowi，O ktdrym

mowa w art．9　ust．2ustawy z dnia15　czerWCa2012　r．o skutkach

POWierzania wkonywania pracy cudzoziemcom przebywaJaCym Wbrew
PrZePisomna・teryt専umRzeczypospolitejPoIskiej（Dz・U・pOZ・769），

g）przeciwko obrotowl gOSPOdarczemu，O kt6rych mowa w art・296－307

Kodeksu karnego，PrZeStePStWO OSZuStWa・，O kterym mowa w art・286

Kodeksu kamego，PrZeStePStWO PrZeCiwko wlarygOdnoSci dokumentOw，

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

Skarbowe，

h）oktdrymmowawart・9ust・li31ubart・10ustawyzdnialS czerwca

2012　r．o skutkach powierzania－　Wykonywania－　PraCy Cudzoziemcom

przebywaJaCymWbrewprzepISOmnaterytOriumRzeczyposp01i南PoIskiej
－lubzaodpowiedniczynzabronionyokreSlonywprzepISaChprawaobcego；

2）jeZeli urzed可acego czわnka jego organu zarzadzajacegolub nadzorczego，

wspdlnika＿SPdlkiw spbkeJaWn匂lub partnerski匂albo komplementariusza

w spOZce komandytOWej lub komandytowo－akcyjnもlub prokurenta

prawomocnieskazanozaprzestepstvlr0，0ktdrymmowawpktl；

3）Wobec ktdre苧O Wdano p：LWOrrIOCny VrOk sadulub ostateczna decy勾e

administracylna O Zaleganlu Z ulSZCZenlem POdatk6W，OPla－tlub sk土adek na

ubezpleCZenie spo王ecznelub zdrowotne，Chyba Ze wkonawca odpowiednio

przed upZywem teminu do skladaniawniosk6W o dopuszczenie do udziaIu
wpostepowaniuaユboprzedupbTWemterminuskIadaniaofertdokona土pIa一hOSci

naleあych podatkdw，OPlatlub skiadek na－ubezpleCZenie spo王ecznelub

zdrowotnewrazzodsetkamilubgrzywnamilubzawarlwiaz近CePOrOZumienie

wsprawiespねbTtyChnaleZnoSci；

4）wobec ktdrego praw。mOCnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia－

Publiczne；

5）jeZelizamawiaja＝CymO乞estwierdzie，naPOdstawiewiarygodnychprzesIanek，乞e

wykonawca zawar王zinnymi vvkonawcami porozumienie majaCe na Celu

zak曇るcenie konkurenql，W SZCZeg61noScIJeZeli na－leねc do互　Same．i gruPy

kapitaiow匂　W rOZumieniu ustawy z dnia161utego2007　r・0　0Chronie

konkuren垂ikonsumentdw，2102yliodrebneoferty，OfbrbTCZeSciowelubwnioski

odo－PuSZCZeniedoudziahlWPOStePOWaniu，ChybaZewykaね，ZePr坤gOtOWali

teofeItylubwnioskiniezaleZnieodsiebie；

6）jeZeli，WPr？Padkach，Oktdrych竺OyaWart・85ust・1，doszIodozak短enia

konkurenqlWynikaja＝CegOZWCZeSnlqSZegOZaangaZowaniategoWykonawcylub

podmiotu，ktdry nale2y z wykonawca do tg samq grupy kapitalowq

w rozumieniu ustawy z dnia16lutego　2007　r・0　0Chronie konkurenql

ikonsumentdw，ChybaZespowodowanetymzakIdceniekonkurenciimoZebye
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vveliminowanewinnyspos6bniZprzezⅥ匪luczenieWkonawcyzudzia山

wpostepowaniuoudzieleniezam wienia・

●WykluczenieWykonawcynasteptue：

a「wprzypadkach，Okt6IyChmowawart・108ust・lpktllit・aTgipkt2，na

ok．。S　51at。d dnia uprawomocnienia sie wyTOku potwierdzaja・CegO

zaistnieniejedneizpodsta－WWykluczenia，ChJrbaZewtymwyrokuzostal

okreSlonylnnyOkreswykluczenia；

b）wprzypadkach，Oktery℃hmowawart・108ust・lpktllit・hipkt2，gdy

。SOba，Oktdrejmowawtychprzepisach，ZOStakskazanazaprzestepstvtrO

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

uprawomocnienia sie odpowiednio wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jedn匂ZPOdstawwykluczenia，VVdaniaostateczn匂decyそJilubzaistnienia

zdarzeniabedacegopodstawawykluczenia，ChybaZewwyrokulubdecy孝一l

zostaIokreSlonymnyOkreswykluczenia→；

C）wpr2yPa－dku，Oktdrymmowawart・108ust・lpkt4，naokres・najakizosta主

prawomocnieorzeczonyzakazubieganiasleOZam6wieniapubliczne；

d）wpr郷TPadkach，OktdIyChmowawart・108ust・lpkt5，naOkres3latod

zaistnienia＿ZdaI－Zeniabedacegopodstawawykluczenia・

●W celu potwierdzenia－braku podstaw Wykluczenia Wykonawcy z udziaIu

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

ZamawlajaCyniebedzieねdaIpodmiotowychSrodkOwdowodoWyCh・

匡変通謹整髪遜
，9．1．DO両軸頭重適喧嘩球単軸遊狂却轟酸類逐証言＿

1）OfertaskIadanajestpodrJrgOremniewaLnoSciwfbrmieelektronicznejlub

wpostacielektroniczneJopatrZOnejl・odpisemzaufanymlub podpisem

osot，istym．ZamawlaJaCyZa－StrZega，2ekazdvdokum壁土musibyeopatrzony

podpis空車rzedzaszv血ow墾i塑LtakZepostaeelektroniczna－‾百・Skanoferty・

ZamawlaJa＿Cy ZaStrZega，Ze zkZenie podpisu jedynie na fomularzu

przeznaczonymdozbZenia／zmianylubvvcofaniaofertyzapoSrednictwem

miniPortal／ePuap，niejestr6wnoznac狐eZezIeaeniempodpisupodoferta・

2）WykonawcadoねczadoofertyoSwiadczenla，Oktdrymmowa－Wart・125ust・

lustawyPzp：

a）Oniepodleganiuwykluczeniuzpostepowania（zala＝CZniknr3doSWZ）

b）ospeII亨niuwarunkdwudziahwpostepowaniu（zaIaczniknr4doSWZ）

－WZakresleWSkazanymwrozdzia－leIIpodrozdzialach7i8SWZ・

OSwiadczenia to stanowia dowdd potwierdzaja＝Cy brak podstaw wykluczenia

orazspehianiewarunkdwudzia土uwpostepowaniu，nadziehskIadaniaofert，

tymczasowozastep可acywymaganepodmiotoweSrodkidowodowe∴WSkazane

wrozdzialeIIpodrozdziale7pkt9・2SWZ・

3）OSwiadczenieskZadanejestpodIygOrenlniewaLnoSciwfomieelektronicznd

lub w postacielektronlCZneJ OPatrZOnq POdpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym．

4）OSwiadczeniesktadajaodrebnie：

・Wykonawca／ka乞dy spoSred Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie

oudzieleniezamdwienia・WtakimprzypadkuoSwiadczeniepotwierdza－brak

podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spehianie warunk6w udziaIu
W POStePOWa＿niu w zakresle，W jakim kaZdy z Wykonawc6w wykazuje

spe土nianiewa－runkdwudzialuwpostepowaniu；
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●　Podmiot trzeci，na ktdrego potendaI poworuje sie Wykonawca celem

POtWierdzenia spehienia wanmkdw udziam w postepowaniu・W takim

PrZyPadku oSwia－dczenie potwierdza brak podstaw wykluczeIha podmiotu

OraZ SPehianie wanmkbw udziam w postepowaniu w zakresie，Wjakim

POdmiotudostepniaswc房zasobyWykonawfyOeZe舶otyczy／qarTaWZ匂qcy

LUe新和epodsta型／LUg徹りczeniaLUOd扉esteれ九‘dopoくれio請trZeαegO）；

．podwykonawcy，na ktdrych zasobach Wykonawca nie polega przy

WykaiyWaniu spehhenia warunkdw udzialu w postepowaniu．W ta＿kim

PrZyPadku oSwiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia

POdwykonawcy FZamawiqiqcy∴LUe駒e podstawy wyfchLCZenia

uo（まれjes遣れ五dopod均た0γはえLUCfル

5）SaLmoOczySZCZenie－WOkolicznoSciachokreSlonychwart．108ust．lpktl，

2，5i6ustawy Pzp，Wykonawca nie podlega wykluczeniuJeZeliudowodni

ZamawiaJaCemu，ZeSPehiHacznlena＿StePl劇aCePrZeS吏anki：

a）naprawillub zobowiazaI sie do．nap†aWienia szkody wyrzadzon匂

PrZGStePStWem，Wykroczeniemlubswommeprawid士owympostepowaniem，

WtymPOPrZeZZadoSCuczynieniepienieZne；

b）wyczerpL垂CO W扇aniIfa－kBTiokolicznoScizwiazane z pr26StePStWem，

Wykroczemem lub swoim meprawidlowym postepowaniem oraz

SPOWOdowanynhprzez．nieszkodami，akbTWnie、YSP61pracujac？dpowiednio

zwねSciwymlOrganaml，WtymOrganamiSciganlalubZamawlajacym；

C）podj祉konkretneSrodkitechnicme，Organizacyjneikadrowe，Odpowiednie

dla za＿PObiegania dalszym przestepstwom，　Wykroczeniom lub

nlePraWidbwemupostepowaniu，WSZCZegelnoSci：

・ZerWaZwszelkiepowiaZaniazosobamilubpodmiotamiodpowied2ialnyml

ZanlePraWidIowepostepowanieWykonawcy，

・ZreOrganizowa壬personel，

●　WdroZy壬systemsprawozdawczoSciikontroli，

●　utWOrZyI struktury audytu wewnetrznego do monitorowania

przestr23gania＿PrZePis6W，WeWnetrmyChreguladilubstandarddw，

・WPrOWadzil wewnetrme regula（je dobTCZaCe OdpowiedzialnoSci

iodszkodowah zanieprzestrzeganie przepisdw，WeWnetrZnyCh regulacji

d）Zamawia車Cy OCenia，C坤．POdjete przez Wykonawce c2ynnOSci sa

wystarczaja＿Ce do wkazamaJegO rZetelnoSci，uWZgledniajac wage

i szczegelne okolicznoSci czynu Wykonawcy，a jeZe克lLHma，2e nie sa

wystarczajaCe，ykluczaWykonawce・

6）WvkonawcaskZada：

a）FomularZ；OJertyzgodniezzalacznikiemnr2doSWZ

・Ofertamusibyekompletna，匂・Obejmowaewszystkiepozycjefomularza－・

・Wykonawca zobowiaZiany jest wypehie　二bmularz oferty stanowiacy

zalaczI五k nr2do SWZ zawieraJaCy W SZCZeg6lnoSci：WartOSe ofertowa

bru比0，nettOistawkepodatku，Cenejednostkowaza－lmetrkwadratow，

Oswiadczenie o okresie zwiazania oferta oraz akceptaqii wszystkich

postanowiefLSWZiwzorutHmOWybezzastrzeZe五・

・Wvma皇：anafoma：FomularzmusibyezbZonywformieelektronicznejlub

w postaci elektr・Oniczm可OPatI・ZOnq POdpisem zaufanymlub podpisem

osobistymosobyupowaznionejdoreprezentowaniawykonawcdwzgodnie
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zformareprezentadiokreSlonawdokumencierqestrowymwlaScIWymdla

formyorganizacy〕ndlubinnymdokumencie・

b）PelnomOCnictwo

・GdyumocowanieosobyskIadajacej oferteniewynika－∴Zdokumentdw

rqestrowych，Wykonawca，ktdryskねda oferte za poSrednictwem

pe土nomocnika，POWiniendola・CZyedoofert，rdokumentpelnomocnictwa－

ObejmlJacy swymL Zakresem umocowanie do zIoをenia ofertylub do

zねえeniaofertyipodpisaniaumowy・

．w pr2yPadku Wykonawc6W wspblnie ubiegaJaCyCh sie o udzielenie

zam6WieniaWykonawcyzobowiazanisadoustanowieniapelnomocnika・

DokumentpeInomocnictwa，ZtreScikt6regobedzieWynikaIoumocowanie

do reprezentowania－W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia brch

Wykonawc6wnaleZyzaIaczyedooferty・

peInomocnictwo powinno bye zaIaczone do ofertyipowinno zawierae

wszczegdlnoSciwskazanie‥

－　POStePOWaniaozamdⅥγieniepubliczne，kteregodotycZB：，

－WSZyStkich Wykonawcdw ubiegaJaCyCh sle WSPdlnle O udzielenie

zamdwieniawymienionychznavTyrZOkreSleniemadresusiedziby，

－　uStanOWionegopehomocnikaorazzakresujegOumOCOWania・

●　Sp61はacywilnazaIaczapeInomocnictwolubdokument，ZktdregoWynika

peInomocnictW0－umOWeSPd亜cywilnejlubuchwate・

．Konsorcjum dolacza peZnomocnictwo　（do reprezentowan三a

wpostepowaniuWykonawc6WwspdlnieubiegajaCyCh sie oudzielenle
zamdwieniaalbodoreprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowy

ⅥrSPra平ezamdwiepiapublicznego）lubumoweregulLJacawspdIprace

konsorqum，ZktdrerWynikaustanowionepelnomocnictwo・

．逆型a＿ganaforma：Pelnomocnictwopowinnoposiadatakasamaformejak

oferta，与powinnozostaezb20neWfbrmieelektronicznejlubwpostaci

elektronicznej opa＿trZOnejpodpisemzaufa－nymlubpodpisemosobisもTm・

Dopuszcza sie r6wnieZ przedbZenie elektroniczn匂kopii dokumentu

poswiadczonqzazgodnoSezolyginaIemprzeznotariusza，B・POdpisanq

kwa舶kowanym podpisem elektronicznym osoby posiadaja＝Cq

uprawnienianotariusza・

clOSwiadczenie Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie o udzielenie

zamewieniaOe2elidotyc2：勃）

●　WykonawcywspblnieubiegaJaCySle Oudzielenie zamdwienla，SPOSr6d

ktdrych tylko jeden spehia warunek dotyczacy uprawnlen，Sa

zobowiazanidolaczyC do ofertyoSwiadczenie，Zktbrego wnika，kt6re

ushgiwykonaJaPOSZCZegdlniWykonawcy・

．wykonawcy wspdlnie ubiegaJa＝Cy Sle O udzielenie zamdwienia moga

polegaenazdolnoSciachtychzWykonawc6W，ktdrzywykonajausIugi，do

realiza＿Cjikt6rychtezdolnoScisawymagane・WtakiejsytuadiWykonawcy

sazobowiazanidoねczyedooferbToSwiadczenie，Zktdregowynika，kt6re

ushlglWykonaJaPOSZCZegdlniWykonawcy・

・Wvmagana formaニ　Wykonawcy skIadaja oSwiadczenia w formie

elektronicznglub w postaci elektroniczng opatrzone〕POdpisem

zaufanym lub podpisem osobisbm osoby upowaZnionej do

reprezentowaniawykonawcdwzgodniezfomareprezentaciiokreSlona
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W dokumencie rqestrowm wねSciwym dla fomy organizacyJnqlub

innymdokumencie．

d）Zobowiazaniepodmiotutrzeciego

・WprzypadkupowobTWaniasienazasobypodmiotutrzeciegoWykonawca，

W Zakresie polegania－　na ZdolnoSciach technicznych podmiotdw

udostepnlaJaCyCh za＿SOby，PrZedstawia wraz∴Z oSwiadczeniem

Wykonawcy，O kt6Iym WyZq mOWa，takZe oSwiadczenie podmiotu

udostepnlaJaCego ZaSoby，POtWierdzajace brak podstaw wykluczenia

tego podmiotu oraz odpowiednio speInianie warunkdw udzia士u

W POStePOWaniu w zakresie，Wjakim Wykonawcapowo土山e sie naJegO

ZaSOby（zaねczniknr3i4doSWZ）・

・zObowiazaniepodmiotuudostepnlaJaCegOZaSObylubinnypodmiotoWy

Srodek dowodowy potwierdza－，2e stosunek　王aczaCy Wykonawce

ZPOdmiotamiudostepniajacymizasobygwarant可erzeczywistydostepdo

tychzasobdworazokreSlawszczegdlnoSci：

－　Zakres dostePnyChWykonawcyzasobdw podmiotu udostepnlaJaCegO

ZaSOby；

－　SPOSdbiokresudostepnieniaWykonawcylWykorzysta－nia－PrZeZnlegO

Za－SObdW POdmiotu udostepnlaJa＝CegO te ZaSOby przy wkonywaniu

ZamOWlenla；

－　CZylWjakimziakresiepodmiotudostepnlaJaCyZaSOby，naZdolnoSciach

ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkOw udzialu

wpostepowalliudotyczacychwykszta士cenia，Walifikaqiizawodowych

lub doSwiadczenia，ZrealizuJe uS王ugi，ktbIyCh wskazane zdolnoSci

dobrcza・

●　Wvmagana－foma：ZobowiaZaniemusibyezkZonewformieelektroniczne］

lub w postaci elektronicznq opatrzonq∴POdpisem zaufanym，lub

POdpisem osobisbTm OSOby upowaZnionも　do reprezentowania

Wykonawc6w zgodnie z forma reprezentaqi okreSlona＝W dokumencle

］互estrowymw土aScIWymdla－formyorganizacⅥnejlubinnymdokumencie・

e）zastrzeZenietajemnicyprzedsiebiorstwa

・WSytuaCji，gdyofertalubinnedokumenbTSk士adanewtokupostepowania

beda zawierabT tajemnice prZedsiebiorstwa：Wykonawca wraz

z przekazanlem takichinformaql）ZaStrZega，Ze nie moga bye one

udostepnia＿neOraZWykaz可e，ZeZaStrZeZoneinforma－qeStanOWiatajemnice

przedsiebiorstwawrozumieniu przepISdwustawyz16kwietnia1993r・

ozwalczaniunieuczciwejkonkurenql・

・Wprzypadkubrakuwskazaniawsposbbjednoznaczny，ktdreinfomaqie

podlegaJa OChronie jako taJemnica przedsiebiorstwa lub braku
uzasadnienia zastrzeZenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych

i wskaz竺ie spelniania podstaw nomatywnych uprawniaja＝CyCh do

dokonanla ZaStrZeZenia，ZamawlaJaCy mOZe nie uznae prawidlowoSci

dokonanego zastrzeZenia tajemnlCy PrZedsiebiorstWa bez obowia－Zku

ZadaniadodatkowychwyfaSniehodWykonawcy・

・W takim przypadku ZamawlaJa－Cy ZWOlniony bedzie od wszelkiej

odpowiedziaユnoScizajakiekoIwiekewentualneszkodypowstakwzwiazku

z uawnieniem zastrze20nyChinfbmaql OSObom trzecim・ZastrzeZenie

informaql，danych，dokumentdwlub oSwiadczeh niestanowlaCyCh

tajemnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przepIS6w o nieuczciweJ

konkurenqllub nleWykazanle，i2　zastrzeZoneinformaqe stanowia－
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taJemniceprzedsiebiorstⅥraPOWOdLjeichodtajnienie・WykonawcaniemoZe

zastrzecinfomaql，Okt6rychmowawart・222ust・5ustawyPzp・

．Uwaga‥Samfaktzねえeniadokumentbwdokopertyiobarczenieichklauzula

”tajemnicaprzedsiebiorstwa－，，nleWyCZerpueZnamionwykazaniadziaIah，

jakieWykonawcapodjaIcelemzachowaniaichpoufnoSci・Wprzypadku

braku pISma uZaSadniaJaCegO ZaStrZe2enle，ZamawlaJaCy bedzie

upowaZnionydoodtajnienia－tyChdokumentdw・

・睦塾生DokumentmusibyezわZonywformieelektroniczn鉦ub

w postacielektroniczneJOPatrZOnq POdpisem za－ufa－nymlub podpisem

osobistymosobyupowa如ionejdoreprezentowaniawykonawcdwzgodnie

zformareprezentaqiiokreSlonawdokumenciereJeStrOWymWねSciwymdla

romyorganizacyjn匂lubinnymdokumencie・

fIInfbrmacjedotyczaceWykonawcy（ZaねczniknrldoSWz）

・WtymdokumencieWykonawcaskIadaoSwiadczeniewzakresiespe圭nienia

vvmog6w RODOipodwykonawcew orazinfbrmade辛ZyWybdr oferty

wykonawcybedzieprowadziIdopowstaniauzama－WlajaCegOObowiazku

POdatkoWegO・

WykazpodmiotowychSrodk6wdowodowych

l）Wykonawca，ktOrego ofertazostanie najwy的OCeniona，W Celuvykazania

brakupodstaw（PrzeStanek）ykluczeniazpostepowaniaorazspelniania

warunk6wudzialuwpostepowaniu，naPOdsta－Wieart・274ust・lustaWyPzp

zostaniewezwanydozねZeniawwyznaczonymterminle，niekrdts勿mni25dni，

nastep可aECyChpodmiotowychSrodkdwdowodowych（aktlJalnychnadziehich

ZloZenia）：

a）wykazuslugwykonanych，aWPrZyPa－dkuSwiadczehpowtarzajacychsie

lubciagbTChrdwnie乞Wkonywanychwokresieostatnich31a－t，ajeZeliokres

prowadzeniadzia王alnoScijestkrdtszy－WtymOkresie，WraZZPOdaniemich

wartoscl，PrZedmiotu，datwykonanialPOdmiotdw，na－rZeCZktdlyChuslugl

zostaly Wkonanelub sa＿∴Wykonywane，OraZ Zaねczeniem dowod6w

okreSlajacych，CZy te uS山gi z。StabT Wykonanelub sa∴Wkonywane

naleZycle，PrZyCZymdowodaml，Okt6rychmowa，Sareferencjebad乞inne

dokumenty sporzadzone przez podmiotl na rZeCZ kt6rego uslugi

zostaIy wykonane，a W PrZyPadku Swiadcze丘powtarzajacych sielub

clagIychsawykonywane，aJeZeliWykonawcazprzyczynniezaleZnychod

niego nie jest w stanie uzyskaelBTCh d。kumentdW　一　〇Swiadczenie

Wykonawcy；WPr2yPadkuSwiadczehpowtarzajacychsielubciagbTChnadal

WykonywanychreferendebadZinnedokumentypotwierdzajaceichnaleZyte

wykonywaniepowinnybyewystawionewokresieostatnich3miesleCy・

Wymagana＿forma：WykonawcyskねdajaEdokumenbTWfomieelektronicznej

lubwpostacielektronicznqopatrzonqpodpisemzaufanymlubpodpisem

osobistymosobyupowaZnionej doreprezentowaniawykonawcdwzgodnie

zformareprezentaqjiokreSlonawdokumenciergestrovTymWlaSciwmdla

formyorganizacyJn句lubinnymdokumencie・
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2）Wkonawca nie jest∴zobowiazany do zloZenia podmiotoWyCh Srodk6w

dowodowych，ktdreZとLmaWlaJaCyPOSiada言eZeliWykonawcawskaZeteSrodki

OraZPOtWierdziichprawidZowoSeiaktualnoSe．

3）Wykonawca skねda podmiotowe Srodki dowodowe aktualne na dziehich

zIozenia．

雨読鮒綿遜∴∴∵巻霊∵∴葦発議

ZamawlaJaCyniewymagawniesieniawadium・

産00報国
遷報国田　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃回田圏

1）Oferta－WraZZZaIacznikami竺uSizostaesporzadzonawjezykupoIskim，Zlo20na

W POStaCl elektroniczneJ OraZ POdpisana kwaliHkowanym podpisem

elektronicznym，POdpisem osobistymlub podpisem zaufa－ny苧lPOd rygore亨l

niewaZnoSci．ZI02enie oferty wyma＿ga Od Wykonawcy zarqestrowanla＿　Sle

izalogowanianaminiF’ortalu・

2）Wykonawca．m？P竺WO Zt0勾re bTlkojednaoferte・OferbTWykonawcy，ktdry

PrZedloZywleCqnlZJeClnaoferte，ZOStanaOdrzucone・

3）WykonawcaskkdaofertewrazzwymaganymioSwiadczeniamiidokumentami，

wskazanymiwrozdzialeIIpodrozdziale7SWZ・

4）Doupb　7uterminu skladaniaofertWykonawcamoZewycofaと0ferte・Sposdb

postepowania－　W PrZyPadku wcofania oferty w systemie zosta圭　Opisany

wInstrukcjikorzystania＿Z SyStemuminiPortalstanowlaCq ZaIa．czniknr6do

SWZ．

亥曇曇　適塾R樹uu諮避饗澄　　　雄整

1）Wykonawca okreSla cene realiz専i zam6wienia poprzez wskazanie

W brmularzuoferbTWgWZOruStanOWlaCegOZalaczniknr2doSWZ・

2）Laczna c竺a－OferbT bruttoI望S三uwzgledniae、WSZyStkie koszty zYia？aTe

zrealizaqaprzedmiotuzam6wlenlaZgOdniezopISemPrZedmiotuzamowlenla

stanowlaCymZahczniknrlorazwzoremumowokreSlonymwzaIa，CZnikunr

3）CenaokreSlonawoferciejestcenarJr誓aItowa・Oferowanacena＝rTSizawiera－C

wszystkiekosztyzwia－ZaneZrealizaqazamdwienia言akrdwPleZmnekoszty

wnichnie巾ete，a＿bezktdrychniemoZnawykonaezamdwienla，atakZe2ySki・

4）Zamawiajacy戸eprzewi叫emo如WoScizmianycenybruttocenyoferty，Za

wyiatkiemzmlanumOWyWSkazanychwewzorzeumowy・

5）Cenaofertyicenyjednostkowe．mTSZaObqimowaeⅥrS2yStkiekosztyzwiazane

zrealizacjaprzedmiotuzamdwlenla，WSZyStkieinnekosztyorazewentualne

upusbTirabatyatakiew甲Stkiepotenqialnerzyka・ekonomiczne，jakiemoga

vvstapIC PrZもT realizaql PrZedmiotu umowy，Wynikaja＿Ce ZOkolicznoScl，

kt6rychniemoZnabybprzewidzieCwchwilizawieraniaumowy・Wykonawca

JeSt ZObowiazany skalkulowaC cene na podstawie wszelkich vvmogow
zwlaZanyChzrealizacJaZambwienia，WSZCZegdlnoSci：

a）koszty pracy－1つr2meta do ustalenia ceny三Iie m92e bye niZsza od

minimalnegowynagrodzenia－ZaPraCe albo mlnlmalnq stawkigodzinowq

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

O minimalnymwynagrodzeniuzaprace（Dz・Uz2018，POZ・2177zpd互n・

zm．）；koszty eksploataqiiwykorzystJWanegO SPrZetuiurzadzeh do prac
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porzadkoWyCh，∴koszty u勾TtyCh materiaIbw，tranSPOrtu，∴koszty

ubezpieczenia，amOrtyZa車itp言

b）podatekodtowar6W．i．uslugobowiazヰCynadziehsk王adaniaofertoraz

podatek a－kcyzowy，JeZelina podstawle Odrebnych przepISdw sprzedaZ

towaru（usIugi）podlegaobcia－ZeniupodatkiemodtowarOwiusZug；

C）inneopねtyOeZeliWykonawcatakieprzeWid可e主

6）Wykon㌢VCa＿∴ZObowiaZ竺y jest zastosowae stawke VAT∴∴zgodnie

z obowlaZuJaCymlPrZePISamiustawyzllmarca2004r・O POdatku od

towar6wius壬ug・

7）Wykonawcawskazujewformularzuoferty：

a）cenejednostkowabruttolroboczqgOdzinywykonaniausIugi（wbTmkoszbT

pracy，dcJazdu，ubezpieczenia，ZuZyCianarzedzi，narZuty，POdatkiitp・）

b）wartoSebruttoroboczogodzin，

C）wartoSecze享ZamiennychimateriaIbweksploatacyjnych・

8）CenaoftrtypowlnnabyeⅥ平aZonawzlotychpoIskich（PLN）・

9）Cenymuszabye‥POdanel平rliczonewzaokragleniudodw6chmiejscp？

平喜nku（zasadaza。kraglanla一一POniZej5nale勾rkohc6wkepomin＊，POWyZq
lrOWne5naleZyzaokrl≒gliewgdre）・

10）JeZeliofertabedzie zawieraIacenyjednostkowewyra空nejako wielkoSci

matematyczneznajd可acesienatrzecimikoleinymmlqSCuPOPrzeCinku，

zostanieodrzucona－naPOdstawieart・226ust・lpkt4i5usta、yPzp・

11）Zgodniezart・225ustawyPzpjeZelizostaIa－mOZOnaoferta，ktb wybdr

prowadziIbydopowstaniauZamawla搾CegOObowiazkupodatkowegozgodnie

z ustaw唯Zll marca2004r・O POdatku od towar6wiusmg，dla celdw

zastosowania kryterium cenylub kosztu ZamawlajaCy dolicza do

przedstawionqwte］Oferciecenykwotepodatkuodtowar6wiuslug，ktdra

mialbyobowia＝Zekrozliczye・Wtaki匂SytuaqiiWykonawcamaobowia：Zek：

a）poinfbr誓WaniaZa誓Wiajacego72ewybdrjegoofertybedzieprowadzitdo

powstanlauZamawlaJaCegOObowiazkupodatkowego；

b）wskazania nazwy（rodzaju）towa－rulub usmgi，ktC型TCh dostawalub

SwiadczeniebedaEPrOWa－dzi王ydopowstaniaobowia－Zkupodatkowego；

C）wskaz専awartoScitowarulubusZugiot＊tegoobowiazkiempodatkowym

zama－WlaJa＝CegO，bezkwotypodatku；

d）wskazaniasta－Wkipodatkuodtowargwiusmg，ktdrazgodniezlTiedza

Wykonawcy，bedziemialazastosowanle・

12）InformadewpoⅥ平S2ymZakresieWykonawcaskZadawzaIacznikunr2do

SWZ．Brak2ねえenlaWW．infoma匂ibedziepostrzeganyjakobrakpowstania

obowiazkupodatkowegouZamawlajaCegO・

13）WykonawcaponosiwszelkiekosztyzwiazanezprzygotowaniemizIoZeniem

Oferty．

III．In統鯵m饗剣eQP撥iegtl

1．1．Infbrmacle og61ne

l）WpostepowaniuoudzieleniezamdwieniakomunikacjamiedzyZamawiajacym

aWykonawcamiodbywaslePrZyuZyClu‥

・miniPortalu，dostepnegopodadresem‥https：／／miniportaLuZP・gOV・PIL

●ePUAPu，dostepnegopodadresem：https：／／epuap・gOV・131／wps／port社OraZ
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・POCZtyelektronicznej・

2）Osobywskazanedoporozumiewa－niasiezWykonaWCami

・WZakresiedotyczacymprZedmiotuzam6wienia；

AnnaJaszczuk，JustynaOlendrzyhska

・WZakresie dotyczacym zagadnieh proceduralnychi komunikacji

elektroniczneJ

Ka＿tarZynaBiaIek，tel・895241463，Luiza－Cytarskate1．895241480．

3）Wykonawca zamierzajacy wziae ud2；iaよ　w postepowaniu o udzielenie

Zamdwienia publicznego，muSi posiadae konto na ePUAP．Wykonawca

POSiadajacykontonaePUAPmadostepdona－StePuaCyChfomularzy：

・ガOmula＿rZdozねえenia，Zmiany，WCOfaniaofertylubwniosku”oraz

・，，Fomularzdokomunikacji”．

4）Wma一gania technicznei organizacyjne wysyねniai odbierania dokumentbW

elektronicznych，elektronicznych kopii dokumentbwi oSwiadczeh oraz

infoma＿ql PrZekaL2yWanyCh przyich uZyclu OPISane ZOSta士y w Regulaminie

korzystaniazsystemuminiPortalorazWarunkachkorzystania－Zelektronicznq

platformyus土ugadministracjipublicznej（ePUAP主

5）Maksymalnyrozmiarplikdwprzesy圭竺yChzapoSrednictwemdedykowanych

fbmularzy：”Formularz zIoZenla，Zmlany，WyCOfa－nia ofertylub wniosku’’

i”Formularza＿dokomunikacji力wynosi150MB・

6）Za date przekaza＿nia oferty，Wniosk6W，ZaWiadomieh，dokumentdw

elektronicznych，OSwiadczehlub elektronicznych kopii dokumentdwlub

oSwiadczeh orazinnychinformaql PrZyJmuJe Sie dateich przekazania na

ePUAP．

7）Zamawiajacy przekaz巾elink do postepowania一　〇raZID postepowania

wzaZacznikunr8do SWZ．DanepostepowaniemoZnawyszukaerdwnieZna

LiScie wszystkich postepowah w miniPortalu klikajac wczeSnlq OPqe力Dla

WykonawcbwのlubzestronygZdwneJZZakIadkiPostepowania・

1．2．宣PoS6bkomunikowaniasiezamawiajaceJIoZWykonawcamiIniedotvczy

SHadaniaofdtiwniosk6wI

l）W postepowaniu o udzielen÷e zamdwienia．komunikacja pomiedzy

ZamawlaJaCym a Wykonawcaml W SZCZegdlnosci skねdanie oSwiadczeh，

wnioskdw（lnnyChniZwskazalyChwrozdzialeIIIpodrozdziale2），ZaWiadomieh

oraz przekaiyWanieinfomacjiodbywa sle elektronicznie za－POSrednictwem

dedykowanegoformularza：”Fomularza－dokomunikadi”dostepnegonaePUAP

orazudostepnionegoprzezminiPortaLWewszelkiekorespondenqlZWiazanq

z ninlqSZym POStePOWaniem ZamawlaJaCyi Wkonawcy posmgua sle
numeremogIoszeniaBZPlubIDpostepowania・

2）ZamawiajacyITOZe．rOwnieZkomunikowae sie zWykonawcamizapomoca

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

3）Dokumentyelektroniczne，SkZadanesaprzezWykonayCeZaPOSrednictwenT

”FomularzadokomunikaC可”jakozaZaczniki・ZamawlaJaCydopuszczardwniez

moZliWOSC skkdania dokumentOw elektronicznych za pomoca poczty

elektronicznq，naWSkazanyw pkt2na－adres email・Sposdb sporzadzania

dokument6w elektronicznych musibye zgodny z wyma一ganiami okreSlonyml

wrozporza，dzaniuPreZ’eSa■RadyMinistrdwzdnia30grudnia2020r・WSPraWie

sposobusporzadzanialPrZekazywaniainformaqlOraZⅥyma一gahtechnicznych

dla dokumentbw elektronicznych ora＿Z Srodkdw komunikaqil elektronicznq
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wpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubkonkursie（Dz・U・

Z2020poz・2452）OrazrozporzadzeniuMinistraRozwdu，PracyiTechnologii

zdnia23grudnia2020r・WSPraWiepodmiotowy℃hSrodkdwdowodowychoraz

innych dokument6wlub oSwia－dczeh言a－kich moZe Zadae Zamawlaja－CyOd

Wykonawce（Dz・U・Z2020poz・2415）・

4）WykonawcapowinienswOjadrespoczbTelektronicznejwskazaCwofercie・

1）OfertenaleZyzわZyewterminiedQ＿上垣ia＿些i二型五里iQQ＝

2）WykonawcaskladaofertezapoSrednictwem，，FormularzadozbZenia，Zmiany，

wycofaniaofertylubwniosku，，dostepnegonaePUAPiudostepnionegordwTieZ

naminiP。rtalu．FunkQjonalnoSCdozasz）血owania・OferbTPrZeZWykonawceJeSt

dostepnadlaWykonawc6wnaminlPortalu，WSZCZegdねchdanegopostepowania－・

wfbrmularzuofertyWykonawcazobowiazanyjestpodaea－dresskrzynkiePUAP，

naktbrymprowadzonabedziekorespondendazNiazanazpostepowaniem・

3）OfertenaleZysporzadziewjezykupoIskim・

4）Oferte skIadaniasie，POdrygoremniewai2noSciwfbrmieelektroniczn句lub

w postaci elektronicznq opa－trZOnq POdpisem zaufallymlub podpisem

OSObistym・

5）SposdbzIoZeniaoferty，WtymZaSZyirowaniaofertyopisanyzostaZw，，Instruk垂

u2ytkownika，，，dostepndnastronie：吐出S：／／miniportal・uZp・gOV・里

6）JeZelinaoferteskZadasiekilkadokument6W，WykonawcapowlnlenStWOrZye

fblder，do kt6rego przeniesie wszystkie dokumenty oferbT・POdpisane

kwaliHkowanymPOdpisemelektronicznym，pOdpisemzaufanymlubpodpisem

osobistym．Nastepnieztegof。lderuWykonawcazrobifdlder・Zip（beznadawania

muhaseIibezszy宙owa－nia主Wkokjnymkroku午POSrednictwemAplika垂do

szyfI・0ⅥraniaWykonawcazas勾心房fblderzawieraJaCydokumenbTSkZadaja－CeSie

7）JeZeli dokumenbT elektroniczne1㌢ZekaiZyWane PrZy uZyciu Srodkdw

komunika箪　elektroniczneJ，ZaWlerajainfomaqe stanowlaCe tajemnice

przedslebiorstwawrozumieniuprzepIS6wustawywdnia－16kwietnia1993r・

ozwa＿lczaniunieuczciwもkonkurendi（Dz．U・22020r・POZ・1913），Wykona－WCa，

wceluutrzymaniawpouhoScitychinforma垂，PrZekazujejewⅥydzielonym

iodpowiedniooznaczonympliku，VmlZZjednoczesnymzaznaczeniempolecenia

”ZaZacznikstanowiacytajemniceprzedsiebiorstwa”，anaStePniewrazzplikaml

stanowiacymlJaWna－CZeSenaleZytenplikzaszyfrowae・

8）DoofertynaleZy‾doIaczJreOSwiadcz専eoniepodleganiuwykluczeniu，SPehianiu

warunkbw udziaIu W POStePOWanlu（zaねcznikinr4i5do SWZ）w formie

elektronicznejlubwpostacielektronicznqopatrzonqpodpisemzaufanymlub

podpisem osobistym，anaStePniezaszy五owaewraz∴ZPlikamistanowia・Cymi

OfeHe．

9）Dopr郷TgOtOWaniaofertyzalecasiewykorzystanieFomularzaOferty，ktdrego

wzdrstanowizaねCZniknr2doSWZ．Wprzypadku，gdyWykona－WCaniekorzysta

zprZBTgOtOWanegOPrZeZZamaHViaja－CegOWZOrLLW士reSciofertynale勾．zamieScie

wszystkieinformaqewymaganewFomularzuOferty・

10）Oferta＿mO乞ebyezb20natylkodoupbTWuterminuskladaniaofbrt・

ユユ）Wkonawcamo2eprzedupbwemterr：linudoskladaniaofertvvcofaeoferteza－

posrednictwem君OrmularzadozbZenla，Zmiany，叩COfania－Ofertylubwniosku”

dostepnego na ePUAPi udostepnionego r6wnleZ na miniPortaユu・Sposdb
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WCOfanla Oferty zostal opisany w”Instnkcji u勾rtkownika”dostepnej na

12）Wykonaw竺POuPbTWfeteminudoskIadania・Ofert工hemoZeskuteczniedokonae

ZmianyanlWyCOfa－ezk逐onefofもrty．

13）Otw雪Ci？Ofert．nas辛P tVdn中竺竺：2921r・0印dT9：30poprzezJ二幸ie

mechanizmudo odsZyHowalhaofertdostepnego pozalogowanlTWZakIadce

Deszy五〇wanfe na miniPortalui nasta＝Pi poprzez wskazanle Pliku do

Ods2y血oYanla・

14）Zamawia彊Cy，najpdをniei przed otwaTCiem ofert，udostepni na－　StI－Onie

intemetowq prowadzonego postepowaniainfomacje o kwocie，jaka zamierza

PrZeZnaCZyCnaS五nansowaniezamewienia・

15）Wprzypadkuwystapien享awariisystemuteleinfomabTCZnegO，kt6raspoYTOd可e

brak moZliwoSci otwarcla＿Ofert w termjnie okreSlonym przez ZamawlaJaCegO，

OtWarCieofertnastapiniezwloczniepousuneciuawarii・

16）Zamawiajacy poinform可e o znhanie teminu otwrarCia ofert na stronie

intemetowgprowadzonegopostepowania・

17）Zamawiajacy，niezwbczniepootwarciuofert，udostepnianastronieintemetowej

prowadzonegopostepowaniaink）maqeO：

a）nazWaCh aユboimionachi naz抑Tiskach oraz siedzibachlub miejscach

prowadzonej dzialalnoSci gospodarczも　badiZ m1年ISCaCh zamieszkania

wykonawcdw，ktOrychoferbTZOStalyotwarte；

b）cenachlubkosztachzawartychwofertach・

1）WykonawcapozostajezwiazanyofertadodniaO4・06・2021r・

2）Biegterminuzwia＝Zania－Of訂ta－rOZPOCZynaSiewrazzupbwemterminuskladania

ofert．

3）Wprzypadku，gdywybdrnajkorzyStniejszもoferbrnienasta＝Piprzedupもwem

term中uzviaz…TiaofertaokreSlonegowSWZ，Zamawiajacyprzedupbwe干

termlnuZWlaZanlaOfertazwracasiejednokrotniedoWykonawcowowyraZenle

zgodynaprzedluZenietegoterminuowskaZyWanyPrZeZnlegOOkres，nied圭uZszy

4）PrzedhlZenle terminu zⅥriazaTia oferta，O kt6rym mowawust・3，ymaga

zIoZenia przez Wykonawce pISemnegO OSwiadczenia o wyraLeniu2，gOdy na

przedm2enieterminuzwia－Zaniaoferta・

14．mOpis車yterieⅣOcenyO鰹龍Wraz

悠逗垣擾薮捷塞．＿“】＿叫－＿二二言霊長じ－晴

竺BL窒mawiaia＿CVbedziekierowaIsienaste ��PulaCVmikryteriami 

Kryterium �Waga（％） �Maksymalna iloSepunkt6W 

」壁土⊥ �60 �60 

sunazgloszenieawarii（K2） �25 �25 

至上埜睦OnanenaPraW（K31 �15 �15 

Razem �100 �100 

Za najkorzystniqsza∴ZOStanie uznana■Oferta，ktOra uzyska naJ、yZSZaliczbe

punktbw．Laczna．punktacjabedziewliczonawedmgwzoru：K＝Kl＋K2＋K3
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NAzWAKRYJrERIUMKl一ccnabrutt°Oferty，Waga－60％（1％＝lpkt）・

naJniZsza－CenaWSrbdwszystkichwaあych

ofertniepodlega：〕aCyChodrzuceniu

liczbapunkt6W＝

cenaofertybadan句

Ⅹ100Ⅹ60％

Kryterium（Kl）cenabruttoofertlrrOZPatIyWanebedziena・POdstaⅥ亨Cenybrutto

podanqprzezWykonawcewformularzuofertowym・CenywoferclePOdajesie

wya＝CZniewzbtychpoIskich・

ofertaznajniZszacenabruttootr却manaJWiekszailoSepunktdw，POZOStaZe

ofertyproporqionalnieWliczonewgpowyZszegowzoru

NAZWA KRYJrERIUM K2－CzaS reakcji serwisu na zgIoszenie awarii・

waga－25％（1％＝lpkt）・

wymaganyprzezzama－WlaJa－CegOmaksymalnyczasreakcjiWykonawcywynosi

72god2；iny・

ocena bedzie dokonywana w oparciu oinformaqe podane w fomularzu

oferto、ymStanOWiacymzaIaczniknr2doSWZ，Wkt6rJmWykonawcawykaZe

proponowany przez siebie czas reakcji，liczony od przeslania przez

Zamayiiajacego”ProtokohlZgIoszenianapravv／konserwacji”・JeZelitermin

usIuglWyPada w dniuⅥ701nym od pracylub poza godzinamipracy ZHW

w oIsztynie，uShlga naStaPiw pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym

terminie．

Czasreakqiinale2ypodaewpeInychgodzinach・JeZeliWykonawcapodaczas

reakdiwminutachZama－WlaJaCydokonaprzeliczenianagodziny・

Wykonawcaotrzymanastepua－Caliczbepunktbw：

zaczasreakcjido24godzinZamawlaJaCyPrZyZna25pkt，

●ZaCZaSreakqiido48godzinZamawlaJaCyPrZyZna15pkt，

●ZaCZaSreakcjido72godzinZamawlaJaCyPrZyZna5pkt・

Przyzaoferowaniuterminudru2szegoni272godzinyofertazostanieodrzucona

napodstawieart．226ust・lpkt・5ustawyPzpjakoniezgodna－ZWarunkami

NiewpisaniedanychwkIyteriumK2skutk可eodrzuceniemofertynapodstawie

art．226ust．lpkt．5ustawyPzpjakoniezgodnejzwarunkamizamdwienia・

NAZWA KRYTERIUM K3　－　0kres gwaranqIA∴na Wykonane naprawy，

Waga”15％（1％二lpkt）・

Wkonawcaudzieligwaranql‥minimum6miesiecy，maksimum18miesiecy

nawykonanenaprawy・

Ocena bedZie dokonywana w oparciu oinformaqe podane w fomularzu

ofertowym，W kt6rym Wykonawca wskaZe okres gwaranql na－Wykonane

naPraWy・

termingwarandiofertybadanも

liczbapunktbw＝

terminnajdZuZszq gwaranql
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Wykonawca－WinienwtreSciformularzaofertowegowpISaedeklarowanyokres

gwaranql∵WmieslaCaCh・

W przypadku podania przez Wykonawce krdtszego niZ wymagany przez

ZamawlaJaCegOlub nie wpISania okresu gwaranqlW formularzu ofertowym，

OfertaWykonawcyzostanie odr2；uCOnana226ust．1pkt．5ustawyPzpjako

niezgodnejzwarunkamizamdwienia・

JeZeli Wykonawca zaoferuJe Okres gwaranqii d土「達szy niZ maksl naユny，

OkreSlony przez Zama－Wiajacego w SIWZ，do oceny oferty zostanie prz萌ety

maksymalnyokresgwaranql・

2）Oferta，ktdra－　PrZedstawia najkorzystni匂SZy bilans（maksymalna・liczba

Pr勾rZnanyCh punktdw w oparciu o ustalone krJrteria）zostanie uznana？a

najkorzystnieisza，POZOSta上e oferty zostana sklasy五kowane zgodnie ziloScla＝

uZySkanychpunktdw・

3）Je2eliwpostepowaniuoudzieleniezam6wienia，WktOrymjedynymkryteriunl

ocenyofertjestcenalubkoszt，nlemOZnadokonaCwyborunajkorzystniqszeJ

Ofertyzeyzgledunato，2ezostabTZZo20neOfertyotaki匂sam匂cenielubkosz専

ZamawiaJaCyWZyWa＿Ⅵ与kona．wcdw，kt6rZyZIo2yliteoferbT，dozloZeniawtermmle

okreSlonymprzezZamawlaJaCegOOfertdodatkowchzawieraJa＝CyChnowacene

lubkoszt．Wykonawcy，SkIadajacoferbrdodatkowe，niemogaoferowaecenlub

kosztdwwyzszychniZzaoferowanewuprzedniozkZonychprzeznichofertach・

彊∴睡鈍或蕪睦捜g銭秘謙遜遜灘波畦唖窪退避如逗駆鷲n転

1）ZamaWiajacyniebedzieprzeprowadzimegociacjiwceluulepszeniatreSciofert

醸話藩閥毒輩帝云高論詩篇章二＿（＿＿二．鱒二＿（m＿＿（，，巾へ」＿〈｛ÅM（。1●＿／′、．。，．1，1，1，0．直．．etnioヶomえ，ni＿†
置ゝしヽ′1くフ　■∴－＿、＿ヰLY三三

1）PrcriektoWanePOStanOWienia－umOWyStanOWia－Za土aczniknr7doSWZ・Zlo2enie

oferty jest jednoznaczne z akceptacja＝　PrZeZ Wykonawce prqjektowanych

POStanOWiehumowy・

2）Umowa，ktdra bedzie podpisa竺W Wyniku rozstr2ygnie（亨　niniejszego

postepowania o udzielenle ZamOWlenia，bedzie zawierala－ZaPISy POdane w

Prqjektowanychpostanowieniachumo、y－StanOWiacymzaLaiCZniknr7doSWZ

zuwzglednieniemtreScioferty・

3）Dopuszcza sie mo址、VOSe zmian postanowieh umowy w stosunku do treSci

oferty，naPOdstawiektbreidokonanowyboruWykonaWCy，ZgOdniezart・455

ust．1，aW SZCZeg6lnoScipktl ustawy Pzp，Wna－StePuJaCym ZakresielPrZy

wystapleniuokreSlonyChwarunkdw：

a）zmianawynagrodzeniaWykonawcywprzypa－dkuzmianystawkipodatkuod

towardwiusIug；

b）zmiana podwykonawcy－PrZy CZym POdwykonawca，muSi spetniae takie

samewarunkijakwymaganeodWykonawcy；

4）Zmianyumowywymagajaformypisemn匂podrygoremniewaあoSci・

5）Zmianapostan9ylehUmowylubjejza蛍雪ikdwmoganastapiejedyniezazgoda

obuStronnapISmle，POdrygoremniewaznoSci・

23



zamaWiajacyniewymagawniesieniazabezpieczenianaleZytegowykonaniaumowy

請電通講議事詣韓薄琢翠蕪諌呼率率薄輩軍翠
e迫窒窒穀梨⊆盟豊里要理翻盟主登raWiezamo哩隻襲蛇頭蛙璧梁皇g9」二二一一一・・i

1）Za竺a平ajacyp。inf。rmujeWykonawce，kt6remuzostanieudzielonezamdwlenle，

OmlqSCuiterminiezawarciaumowy・

2）WykonaVeaPrZedzawarciemumowypodaw誓elkieinfomadeniezbednedo

WyPe圭nleniatreSciumowynawezwanieZamawlajacego（匂・OSObeVYy？naCZOnado

zawar。iaumowy，daneosobyup。Wa充ionejdokontaktuzZamawlaJaCymitp・主

3）Umowazostaniezawarta，niewczeSniej平We dniuoddabrprzeslania

zawiadomieniaowyborzeofertynajkorZyStniqsz屯Umowamo2ezostaezawarta

przedupbTWemterminu5dni，WPrZyrPadkach，Oktdrychmowa－Wart・308ust・

3pktla）ustaWyPzp・

4）ZamawiajacyI平e WraZie zgode na korespondencyjne zawarcie umowy・

WtakiejsytuaqlPOdpisaneprzezZamawlaJCegOegZemPlarzeumowzostana
vvsIane do Wykonawcylub ZamawlaJaCyPrZeSle przygotowanaumoWeWraZ

zzaねcznikamiwfomaciePDFwrazzinstrukdapostepowania・

5）OsobyreprezentujaceWykonawceprzypodpisyⅥraniuumowypoYinnyposiadae

zes。badokumentypotwierdzajaceichumocowaniedopodpisanla－umOWy，Oile

umocowanietoniebedzieⅥynikaezdokumentdwzaIaczonychdoof訂ty・

6）Przed zawar咋m umowy WykonTCa，ktdrego oferta zostala uznana za

najkorzystnieJSZa，PrZekaZeZamawlaJa－Cemu：

a）informadedotyczaceosdbreprezentl尭cychWykona－WCeiupowaimionych

dopodpisaniaumowy；

b）informacje dobrCZPCe OSdb do kierowania pracami Wykonawcy

i kontaktowania sle∴Z ZamawlaJa＝Cym，do kontroli przebiegu realizaql

umowy（e一千ail，telefon）；

C）przekaz等a井StyOS6b（imieinazwisko），kt6rebedaskierowanedo

realizaqluStugnaprawikonserWaCJIWSiedzibiezHWn；

d）p。liselubinnydokumentubezP亨Zeniowy．potwierdzajacy，ZejestorI

ubezpleCZOny Od odpowiedzialnoscI CyWilnq w zakresie prowa－dzoneJ

dziaklnoSclgOSPOdarczqzaszkodywrzadzone，WZWia＝Zkulubpr2yOka狂

wykonywaniaumowy（o wartoScinielnniejszej ni乞WartoSe zIoZonej

Oibrty）；

e）Informaqie dotJrCZaCa POⅥγierzenia wkon∈平a．cz季Ci zam6Wienia

PodwykonawcyowartoScilubprocentowqczeScIZamOWlenla言akazostanle

im Powierzona OeZeliWykonawca nie przedstawiZinfbmaqii na etapie

Skねdaniaofert）；

P kopie umowyregull亭Cej wspdZprace tych Wykonawcbw，YPrZyPadku

wyboru oferbT ZbZonq przez Wykonawcdw wspdlnie ubiega堆CyCh sie o

udzielenie zamOwienia．Umowa taka winna okreSlae strony umowy，Cel

dziaねnia，SPOS6b wspb妃ziaIania，∴Zakres prac przewidzianych do

wykonania－kaZdemu z nich，SOlidama odpowiedzialnoSe za wykonanie

Zam6wie：1ia，OZnaCZeniecz誓tryraniakons中平m（obdm可acegookres

realizaq∴PrZedmiotuでmOWienla，gVar竺qllrekqimi主Wykluczenie

moZliwoscIWyPOWiedzenlaumOWykonsorqumprzezktdregokoIwiekzjego

czわnkdw do czasu wykonania zam6wienia・W umowie powinien bye

okreSlony peInomocnik uprawniony dokontaktdw zZamawlaJa＝Cym OraZ

doWyStaWianiadokumentdwzwia－ZanyChzpねtnoSciaml，PrZyCZymtermin，
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najakizostalazawartaumowa，niemoZebyekrdtszynigterminrealizacji

7）WykonqWCa，ktdry prowadzi dziaIalnoSe gospodarcza w formie sp6粗

zogramczonaodpowiedzialnoScia，WPrZyPadkugdywartoSeumowyprzekroczy

dwukrotniewysokoSekapitaluza－k圭adowegotegoWykona＿WCy，naJPOZnlejwdniu

POdpisania umoⅥy jest zobowiazany dostarczye uchwa土e∴ZgOdnie

ZPOStanOWienianiart・230Kodeksuspd土ekhandlowychlubodpisumowyspd蛇i，

ZeZWalajacynazaclaganietakichzobowia，Zah．

8）Niedopehienie poⅥ72szych fomalnoSci prze wybranego Wykonawce bedzie

POtr・aktowaneprzezzamawlaJaCegOjakoniemo2mOSezawarciaumowywsprawie

Zam6WieniapublicZmegOZPrPyCZynleZacychpostronieWykonawcy．

Zaねcznikido SWZ：

Zalaczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia

ZaねCZniknr2－Formularzoferty

Zaねczniknr3

ZaIaczniknr4

Za土aczniknr5

ZaIaCZniknr6

ZalaCZniknr7

ZaIaCZniknr8

ZaねCZniknr9

OSwiadczenieonlePOdleganiuwykluczeniu

OSwiadczenieospe王nia＿niuwarunkdw

WzbrWykazusIugvvkona－nyCh／wkonywanych

InstrukqiakorzystaniazsystemuminiPortal

PrQjektowanepostanowieniaumowy

InfbrmaqaoprzetWarZaniudanych

LinkdopostepowaniaiIDpostepowania

01sztyn，dnia28・04・2021r

POdpis氏b00WhkazmT碑gOlubosobyupo脚Ong
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