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ZAMAWIAJACY Skarb Pahstwa　－　Wojew6dzki Inspektorat Weterynarii

WOIsztJmieul．SzarychSzeregdw7，10－07201sztyn

tel∴89524－14－50土台ks：89524－14－77

REGON：000092663NIP：739－020－71－54

Godzinypracy：Odponiedzia土kudopiatkuod7‥30do15：30

Adresstronyinternetowqprowadzonegopostepowania：

https：／／www．01sztyn．wiw．gov．pl／bip／przetargi

Na tei stronie udostepniane beda∴Zmianyl WyJaSnienia treSci SWZ orazinne

dokumpnty zamdwienia bezpoSrednio zwia－Zane Z POStePOWa－niem o udzielenie

Adrespocztyelektronicznej：Wiw01sztyn＠01sztyn・Wiw・gOV・PI

NaZWa Zamdwienia：　dostawa test6w diagnostycznych，　Odczynnik6w

laboratoryjnych，poZyWek

CPV：33141625－7zestawydiagnostyczn？

CPV：33696500－00dcZynnikilaboratory］ne

CPV：33698100－0kulturymikrobiologlCZne

WartoSezam6Wienianie przekraczaprogowunHnyCh okreSlonychnapodstawie

art．3usta＿WyZll wrzeSnia－2019r・－Prawo zamdwieh publicznych（Dz・U・POZ．

2019zezm・）・

maj，2021
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TDTb podstawovTy bez negoqa＿ql，O ktOym mowa w art．275　pktl ustaⅥy

ZllwrzeSnia2019r・－Prawozamdwiehpublicznych（Dz・U・POZ・2019zezm．）－

dalej：uStaWaPzp

a）Wykonawcajestosoba・五zyczna，OSObaprawnaalbojednostkaorganizacyjna

nlePOSiadajaca osobowoScIPra－Wnej，ktdra oferuJe na rynkuwykonanle rObdt

budowlanychlub obiektu budowlanego，dostawe produkt6wlub Swia．dczenie

usluglububiega＿Sieoudzieleniezamdwienia，ZbZyIaofertelubza－Wa＿rlaumowe

WSPraWiezam6wieniapublicznego・

b）Zamawi宇jacyniezastrzega：nOZliwoSciubiegania－Sieoudzieleniezamdwienia

ⅥyZacznle PrZeZ Wykonawcow，O ktbrych mowa w a－rt・94usta－VV Pzp，C．

maJaCyCh status za＿kkdu pracy chronionq，SP61dzielnie socjalne orazinnych

Wykona＿WC6W，ktOrych gZdwnym celemlub gIdwnym celem dzialalnoSciich

†吋Odrebnionychorganizacyjniejednostek，ktdrebeda－realizowabrZam6wienie，

」eStSPOkczna＿izawodowaintegraqaos6bspokczniema－rglnalizowanych．

C）Zamdwi享emoZezostaeudzieloneWykonFWCy，ktdry：

・SPe土nlaWarunkiudzia圭uwpostepowanluOPISaneWrOZdzialeIIpodrozdziale

7SWZ，

・niepodlega．wykluczeniunapodstawieart・108ust・lustawPzp，

・Z士ozy士ofertenlePOdlegaJaCaOdrzuceniunapodstawieart・226ust．lustavTy

Pzp．

d）Wykonawcymogawsp61nieubiegaesieoudzielenieZam6wienia．

Wtakimprzypadku：

．Wykonawcy wystepuJaCy WSPdlnie sa zobowiazani do ustanowienia

PeInomocnikadoreprezentowa－niaichwpostepowaniualbodoreprezentowa＿nia

ichwpostepowaniuizawarciaumowywsprawieprzedmiotowegozam6wienia

Publicznego．W sytuacjiwyboru ofertyWykona・WCOwwystep可acych wspdlnie

ZamawlaJa＿Cy PrZed udzieleniem zamdwienia－　Zaねda umow regulujaCe〕

WSPdZpracetychWykonawcdw・

・Wszelka korespondenQja bedzie prowadzona przez ZamawlaJaCegOⅥylaCZnie

ZPe士nomocnikiem・

e）Potencja重podmiotutrzeciego

W celu potwierdzenia speInienia－　Warunkbw udzia山∴w postepowaniu，

Wykonawca moZe polegae na potencjale podmiotu trzeclegO na ZaSadach

opISanyCh w art・118－123ustawy Pzp・Podmiot trzecl，na POtenqia土，ktOrego

Wykonawca powo坤e sie w celu wykazania spe圭nienia warunk6w udziaH

WPOStePOWaniu，niemoZepodlega wykluczeniuna－POdstawieart・108ust・l

ustaWyPzp・

fI Podwyk°naWStWo

ZamaWlaJaCyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezWykonawce

kluczowychzadah・

3



WykonawcaJeStZObowi往ZanyWSkazaewoSwia．dczeniu－Zaねczniknr2doSWZ，

CZeSci zambwienia．ktdrych wykonanie zamierza powierzye podwkonawcom

lPOda（誼rmypodwykonawc6W，OilesajuZznane．

Komunikacjawpostepowaniuoudzieleniezam6wieniaodbywa sie przyuzyciu

SrodkdwkomunikadielektmniczneJ，ZaPOSrednictwem：

・miniPortalu，ktdrydostepnyjestpodadresemhttps：／／miniportaLuzp．gov．pl／，

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

●　POCZtyelektroniczn享

Szczeg6ねWe infomaqe dotyczace przyjetego w postepowaniu sposobu

komunikacji，Znajd可asleWrOZdzialeIIIpodrozdzialelninlqSZもSWZ．Instrlkda

korzystaniazsystemustanowizaIaczniknr5doSWZ．

Uwagat Przed przystapieniem do skIadania oferty，Wykonawcajestzobowia＝Zany

ZaPOZnaeSieZInstru坤akor2yStaniazsystemu（zaiaczniknr5doSWZ）・Instruk（ね

zostalazamleSZOnatak2ebezpoSrednionaminiPortalu．

圏
ZamawlaJaCynieprzewidujeobowiazkuodbyciaprzezWykonawcewiailokalnq

OraZ SPraWdzenia przez Wykona－WCe dokumentbw niezbednych do realizaql

ZamdwieniadostepnychnamlqSCuuZamawlaJaCegO．

ZamawlaJaCy dokomJJe PodziaIu za－mdwienia na czeSci・Opis poszczegelnych

CZeSciznajdujesiewrozdzialeIIpodrozdzialel SWZ．

zamawlaJaCyniewprowadzaograniczeniawzakresieliczbyczeScizamdwienia，

na＿ktdreWykonawcamoZezI02y60ferte，lubmaksymalnejliczbyczeScl，nakt6re

・Zam6wieniemoZezostaeudzielonetemusamemuWykonawcy．

ZamawiajacyniedopuszczamoZliwoScizねえeniaofertywariantowe3，0ktdrejmowa

W art．92ustaWy Pzp tzn・Oferty przewidujacej odmienny spos6b wykonania

ZamOwienianiZokreSlonywninlqSZ匂SWZ．

澱襲離駁IQg至避

ZamawlaJaCyniedopuszczamoZliwoScidoねczeniakatalogdwelektronicznychdo

Oたrbr．

8．泌劃moWa淵m葉OWa澄騒騒藻鱗

Zama－WlaJaCynieprzewidujezawarclaumOWyramOWq，Oktdrqmowawart．311－

315ustawyPzp．



ZamawlaJaCynieprzewidujeprzeprowadzeniaaukdielektronicznq，Okterqmowa．

Wart．308ust．1ustawyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewidujeudzielaniazamdwiehnapodstawieart・214ust．lpkt

7i8ustawyPzp／zam叩亨ia．Polegajacegonapowtdrzeniupodobnychushglub

rob6tbudowlanych，ZamOWlenlanadodatkowedostawy・

ZamawlaJaCynieprzewidujerozliczenia＿WWalutachobcych．

ZamaWlaJaCy nie przewiduje zwrotu kosztdwudzia山L WPOStePOWaniu，

ZZaStrZeZeniemart．261usta＿WyPzp・

ZamawlaJaCynieprzewidujeudzieleniazaliczeknapoczetwykonaniazam6wienia．

Poza mo互iwoScia uniewaLnienia postepowania o udzielenie zamdwienia na

POdstawieart．255ustawyPzp，ZamaWlaJaCyPrzeWidujemoZliwoSeuniewaえnienia

postepowania，」eZeli Srodki publiczne，ktdre zamierzaI przeznacZyC na

SnnansowaniecabScilubczeScizamewienia，niezostana－muPrZyZnane（art．310

PktlUstawPzp）・

Wykonawcom，a＿takLeinnemupodmiotowl，Je乞elimalubmiaIintereswu2ySkaniu

zamC）Wienia oraz ponids土lub m02e ponieSe szkode w wyniku naruszenia przez

ZamawiaJaCegO PrZePISew ustawy，∴PrzyS重uguJa Srodki ochrony prawneJ na

zasadachprzewidzianychwdzialeIXustawyPzp（art・505－590主

a）Zamawiaja，Cy OSwiadcza，Ze spehia wymogi okreSlone w rozporzadzeniu

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

W SPraWie ochrony osdb　屯zycznych w zwiazku zprzetwarzaniem danych

osobowychiw sprawie swobodnego przeplywu takich danych orazuchylenia

dyrektywy95／46／WE（og61nerozporzadzenieoochroniedanych）（Dz・Urz・UEL

l1924maja2016r・），dalej：RODO∴tymSamymdaneosobowepodaneprzez

Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z ROD00raZ∴ZgOdnie z przepISami

krajowymi．

b）Daneosobo、eWykonawcybeda．przetwarzanenapodstawieart・6ust・llit・C

RODO w celu zWlaZanym Z PrZedmiotowym postepowaniem o udzielenie
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Zamdwieniapublicznegopn・dostawatest6wdiagnostycznych，Odczynnik6w

laboratoryjnych，pozyWek・

C）OdbiorcamiprzekazanychprzezWykona＿WCedanychosobowychbedaosobylub

POdmioty，ktOrymzostanieudostepnionadokumentacja＿POStePOWaniazgodnie

Zart．80raZart．96ust．3ustawyPzp，atak2eart．6ustawyz6wrzeSnia200l

r．0dostepiedoinformaqlPublicznq．

d）Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postepow nia beda

PrZeChowywane przez okres　41at，Od dnia zak〇五czenia postepowania

Oudzieleniezam6wienia，aJeZeliczastrwaniaumowyprzekracza41ata，Okres

PrZeChowywania＿ObejmuJeCaIyczastrwaniaumow．

e）Klauzulainformacyjna，Oktdrej mowaWart・13ust・li2RODOznajd可esie

wza上acznikunr7do SWZ．

？Zamawi…専CynieplanujeprzetwarzaniadanychosobowychWykonawcywcelu

innymnlZCelokreSlonywlit・bpowyzも・JeZeliadministratorbedzieplanowaI

PrZetWarZaedaneosobowewceluinny誓niZcel，WktdIymdaneosobowezostabT

Zebrane偉celokreSlonywlit・bpowyzC鉦przedtakimdaユS却mPrZetWarZani竺

POinfom可e on osobe，ktdrej dane dobTCZa，O bTminnym celu orazudzieliJq

WSZelkichinnych stosownychinformaql，O ktGrych mowa w art．13ust．2

g）WykonaⅥTCa jest zobowiazany，W ZWiazku z udziakm w przedmiotoWym

POStePOWaniu，do wypelnienla＿　WSZyStkich obowia＿Zkbw fbmalnoでraWnyCh

WmaganyCh przez RODOi zwiazanych z udziaZem w przedmiotoWym
POStePOWaniuoudzieleniezam6wienia・Doobowiazk6wtychnaleZa：
一　〇bowlaZekinfomacyJny PrZeWidziany w art．13　RODO wzgledem os6b

軸CZnyCh，ktdrychdaneosobowedotyczetiodktdrychdaneteWykonawca

bezpoSrednio pozyskaliprzekazaZ Zama、Yiajafemu W treSciofertylub

dokumentdwskladanychnaZ冷danieZamawlaJaCegO；

一　〇bowlaZekinformacyiny Wynikajacy z art．14　RODO wzgledem osdb

宜zBTCZnyCh，ktdrychdaneWykonawca－POZySka土wspos6bpoSredni，akt6reto

dane Wykonawca przekaz可e Zamawiajacemu w treSci oferbTlub

dokument6wskZada＿nyChnaねdanieZamaWlaJaCegO・

h）Wceluzapewnienia，乞eWykonawca－WyPelni士W・Obowia－Zkiinformacyjneoraz

OChronyprawnleuZaSadnionychinteresdwosobytrze：車，ktdrもdanezostaly

PrZekazane w zwiazku z udziaIem w postepowanlu，Wykonawca skIada

OSwiadczenia o wypeInieniu przez nlegO Obowiazkew informacyJnyCh

PrZeWidzia－nyChWart・131ubart・14RODO－treSeoSwiadczeniazosta上azawarta

WZaねcznikunr2do SWZ．

i）Zamawiaj等yinformt房，Ze：

－　ZamawlaJaCyudostepniadane osobowe，O ktdryCh mowa＿Wart．10RODO

（dane osobowe dotyczace wyrokdw skazujacychi czyndw zabronionych）

W Celu umoZliwienia korzystania ze Srodk6w ochrony praWnej，O kt6rych

mowawdzia＿leIXustawyPzp，doup TWuterminunaichwniesienie．

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

WSZyStkich danych osobowych，ZWyja．tkiembTCh，O ktGrych mowawart．9

ust・lRODO的・danychosobowych可eLWTiajacychpochodzenierasowelub

etniczne，POglady p01ityCZne，PrZekonanla relii尭nelub Swiatopoglado可Ve，

Pr2ynaleねoSe do　2；Wiazk6w zawodowych oraz∴PrZetWarZania danych

genetycznych∴　danych biometrycznych w celu jednoznacznego

Zidenty五kowanla OSOby fiiZYCZnも1ub danych dobTCZaCyCh　2，drowia＿，
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seksualnoScilub orientaqji seksua＿lnejl車　OSOby），Zebranych w toku

postepowaniaoudzieleniezam6wienia・

Wprzypadkukorzystaniaprzezosobe，kt6r句daneosobowesaprzetwarzane

przez Zamawla拒CegO，ZuPraWnienia，O ktdrym mowa w art・15ust・1－3

RODOにwiazanychzprawemWykonawcydouzyskaniaodadministratora

potwierdzenla，CZyPrZetWarZane Sadane osobowejego dotyczaCe，PraWem

Wykonawcy do bycia poinfbrmowanym o odpowiednich zabezpieczeniach，

oktdrychmowawart・46RODO，ZWlaZanyChzprzekazaniemJegOdanych

osobowych do pahstwa trzecleg01ub organizaql miedzynarodowq oraz

prawem otr2ymania przez Wykonawce od administratora－kopii da・nyCh

osobowchpodlegajacychprzetwarzaniu），ZamawiajacymoZeZadaeodosoby

vvstepuac匂2言ねdaniemwskazaniadodatkowychinformaql，maJaCyChna

celusprecyzowaniena－ZWylubda－tyZakohczonegopostepowaniaoudzielenie

Skorzystanie przez osobe，ktGrも　dane osobowe dotycza＝，Z uPraWnienia，

O kt6rym mowa－W art・16RODO（Z平raWnienia do sprostowanialub

uzupe土nieniadanychosobowych），niemozenaruszaeintegralnoSciprotokolu

POStePOWaniaorazJegOZa土acznikdw・

W postepowaniu o udzielenie zamOwieniazgkszenieねdania ograniczenia

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

PrZetWarZaniadanychosobowychdoczasuzakohczenia－tegOPOStePOWania・

W przypadku gdywniesienie Zadania dotyczacego pra－Wa，O ktdIym mOWa

w art．18　ust．l RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych

OSObowych zawartych w protokole postepowanialub za王acznika・Ch do tego

protokohl，Od dnia zakohczenia postepowania・O udzielenie zamdwienia

ZamaWiajacy nie udostepnia＿tyCh danych，Chyba Ze zachodza przest nki，

okt6rychmowawart．18ust・2rozporzadzenia2016／679・

1）Przedmiotemzam6wieniajestsukceywnadostawatest6wdiagnostycznych，

Odczynnik6wla・boratory］nyChi pozywek，O Pa－rametraCh，WiloSciach

i w terminach dostawy okreSlonych w Opisie przedmiotu zamdwienia

StanOWiacymzaIaczniknrldoSWZ・

ZamawlaJaCyPrZeWid可eprawooPCJl・

ZamawlaJaCydokonalpodzia士uzam6wienianaczeSci：

CzeSenrl－TestyAPIzodczynnikami

CzeSenr2－TestydobadaniaZywnoScidowytwarzaniaSrodowiskgazowych

CzeSenr3－Podstawoweodczynnikichemiczne

CzeSenr4－MateriabTreferencyjnewgkataloguLGCStandards

CzeSenr5－Po勾Wkipodstawoweiekstraktybiologiczne

CzeSenr6－PodbZeRAPID

CzeSenr7－Po勾WkigotowedokontroliczystoSciSrodowiska－
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2）Wsp61nyStownikzam6wie丘：

33141625－7ZestawydiagnosbrCZne

33696500－00dczynnikilaboratoryJne

33698100－0KulturymikrobiologlCZne

zakresprzedmiotuzam6wieniaobejmuJe：

●　Przedmiotzamdwienia－OkreSlazakrespodstawoⅥyOraZZakresopqlZWia＝Zany

Z dodatkowailoScia towaru，ktdrego zakup zaleZny bedzie od moZliWOSci

五nansoWyCh・Za　Ⅵ扇如kiem czeSci nr　4，dla ktbrej Zama＿WlaJaCy nie

PrZeWid可eopql．

●　WOpisieprzedmiotuzamdwieniastanoYiacy竺ZaねczniknrldoSWZzostabr

WSkazane”IloScIPOdstawoWe”i”IloScl OPqa＿’∴OpcjaJeSt dostarczenie do

ZamawlaJaCegOiloSciwskazanych∴W terminie trwania umowy，W Cena－Ch

jednostkowychokreSlonychwfbrmula－rZuCenOWym StanOWlaCymZaねcznik

nr3a＿一gdoSWZ・

・ZamawlajaCy uPraⅥmionyjest do skorzystania z prawa opql W teminie

Obowl謎VWaniaumowy．

・ZamawlaJaCy POinforml－もe Wykonawce o realizaqlPrZedmiotu zam6wienia＿

Objetego prawem opql，najp62niej do　29・10・2021r・Prawo opqlJeSt

uprawnieniem ZamawlaJaCegO，Z kt6rego moZe，ale nie musi skorzystae

W ramaCh realizaql ninlqSZeJ umOWy・W przypadku rezygnaql PrZeZ

Zamawla担CegO Z PraWa OPql W CaIoScilub w czeSci Wykonawcy nie

PrZyS王ug可a＿Za＿dneroszczeniaztegotytum・

3）Szczeg6Iowy opis przedmiotu zam6wienia，OPis wymaga五zamawiajacego

WzakresierealizacjiiodbioruokreSlaja：

一　〇PISPrZedmiotuzam6wienia－Za王aCZniknrldoSWZ，

－　Prpjektowanepostanowieniaumow－Zaねczniknr6doSWZ．

Wszystkiewymaga＿niaokreSlonewdokumenta＿Chwskazanychpowyzqistanowla

Wymagania．minimalne，a＿ich spelnienieJeSt Obligatorylne．Niespetnienie ww．

Ⅵymagah minimahych bedzie skutkowa60drzuceniem ofertyjako niezgodnej

ZWarunkamizamdwienianapodstawieart・226ust・lpkt5ustawyPzp．

4）Te竺inywa空0竺

TerrTny．WaZnOSCl．PrOduktdw zostabr okreSlone w Opisie przedmiotu

ZamOWlenlaStanOWlaCymZalaczniknrldoSWZ．

1）Zamawiajacy Zada，by Wykonawca zk2yl wraz∴∴Z Oferta nastepujaCe

prZN：dmiotoweSrodkidowodowe（np・OPisykatalogi，SPeCyIikaqietechnicznez

danym1，2gOdnoSeznomamiwskazanymlWOPISieprzedmiotuzam6wienia＿WraZ

ZinfomaqamlPOtWierdzajacymlSPehieniewymagaiitechnicznychstawianych

PrZeZZ竺aWiajacegodlaoferowanegoprzedmiotuzarr元高vienia）：

a）opisdostarcZ迄myChproduktGw（cerbTnkatjakoScilubdokumentrdwnowaZrly

ZgOdny∴Z eもTkieta na produkcie），ZaⅥ止erajacy co Taj平喜Wymaganla

jakoSciowe，numerSerii，dateprodukdii／1ubokreswaznoscl；

DlaczeScinr5－6（DOZvwki1

8



a）dokumenty potwierdzajace sHad wszystkich oferowanych podIo2y

orazsposobuprzygotowaniapozywek；

b）SwiadectwokontrolijakoScilubdokumentr6wpowaZny（Odproducenta－）

zaWieraJaCeWSZCZegdlnoScinastepuJaCeinfomaqe：

・WぬるciwoScifizycznepoZywki世0lor，PH，SterylnoSe），

・Wykazszczep6wtestoWyChzkolekcjiATCClubwgkataloguWDCMwraz

zcharakte項TStykamikrobiologicznadrobnoustI．Cj6wuZybTChdotestowania－

・liczbowe oznaczenie zyznoSci dla pozywek do metodiloSclOWyCh wraz

ZOPisemmorfologiikoloniiwyrosbTChnapoZywce，

・PrOCentOWyOdzyskdrobnoustr（函wzpoZywkibadan句，

・datewysta＿WieniaSwiadectwa・

DlaczeScinr7（〇〇％vwkil

a）dokumentpotwierdzajacypowierzchneodcisku25cm2

b）SwiadectwokontrolijakoScilubdokumentr6wnowaZny（odproducenta）

ZaWieraJaCeWSZCZegblnoScinastepuJaCeinfomaqe‥

・Swiadectwo／cerbTfikat kontroli jakoSci danej partii produktu od

PrOducenta－

・naZWePO勾Wki

・listeskkdnikdw

・numerkatalogowy

・numerPartiiprodukcyjnq

・da．teprzyda＿tnOScidou2yCla一

・WaHOSepH

・POtWierdzonyteststerylnoScIPOZywki

・dane dobTCZaCe kontrolimikrobiologicznej po勾Wki－WSkazanie u勾tych

drobnoustrqidw，Wnikichw竺OStunaOferoYaTejpoZywceorazocenaw

POr6wnaniudowzrostunapozywcereferencyJnq
・kartecharakteryStykipo勾Wkiwje2ykupoIskim

2）Wprzypadkuzalaczenia－doofertyprzedTiotowych；dkdwdowodowychlub

w przypadku skladanych na wezwanle ZamawlaJaCegO PrZedmiotowch
Srodkbw dowodowch，innych dokument6wlub oSwiadczeh sporzadzonych

w jeZyku obcym przekaz可e sieJe WraZ∴Z t山maczeniem na jezyk poIski・

Zama・WlajaCy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zbZenie

przedmiotowychSrodkdwdowodoヽyChwjezykuobcym・

3）Zamawiajaqy akceptuje rdwnowai2ne przedmiotowe SrodkidowodoYe：jeSli

potwierdzaja ze oferowane dostawyspehhajaOkreSloneprzezZamawlajaCegO
vTymagania，CeChylubkryteria・

4）ZgodnieztreScia＝art・107ust・2，4ustawyPzpZamawiajacyzastrzega－SObie

prawo wezwania Wykonawcy do zbLenialub uzupeh五enia wⅥVZnaCZOnym

teminie w／W．przedmiotowych Srodkdw dowodowych w przyI〉adku，jeZeli

vvkonawca→nle ZbZyI przedmiotowych Srodk6w dowodoⅥyChlub zb20ne

PrZedmiotoweSrodkidowodowesaniekompletne・



1）Zamawiaja＝CyZakup巾eprzedmiotzamdwieniadowねsnegolaboratOrium，ktdre

POSia－dawprowadzonysystemakredytadiPCA（cerBrfikatNrAB604主Metody

ba－dafLSaSZCZeg610W00PISaneWPOWyZSZもdokumentaqii．

2）Wobecczegona2mTyWZasn：，naZWPrOducentbwlubnumelykatalogowepodane

2mStabT W Celu okreSlem YmaganyCh parametrdw jakoSciowych言akim

POWimy odpowiadae zamawlaFe PrOdukty・Pr2yWO土aI亨P Vyinumeru

katalogowegoJeStdoprecyzowanlemOPISuPrZedmiotuzamowlenla．

3）Zgodnie z art・99ust・6ustaw Pzp Zami証ajacy dopuszcza－WSZBHde

Odpowiednikirynkowe（produktyrGwnowaihe）nlegOrSZeniZwskazaneWOPZ．

WskazanieprzezZamawiaJaCegOWOPZmarki，numerukatalogowegolubnazvty

handlowej okreSlaklase produktu，bedacegoprzedmiotemzamdwieniaisIuZy

ustalaniu standarddw，a nie wskazue na－konkretny wyrOblub konkretnego

PrOducenta・Oryginalne nazewnictwolub symbolika podana．zostaZa w celu

PraWidbwegookreSleniaprzedmiotuzam6wienia．

4）Wykonaw誓言誓uypowoZujesh？narOZV元祖niarewnowaiZnejestobowiazany

Wykazae，Ze Oferowane przez mego produkBT SPe五五aja wymagania okreSlone

Pr？eZZamawiajacego・Wszemeryzyko（wtymkoszbTeWentualnycheksperbn）

ZWlaZaneZudowodnieniemrGwnowaZnoScispoczywa＿naWykonawcy．

5）Zamawiajacy za－StrZega，Le oferowane produkty rGwnowa2ne nie moga

SPOWOdowaczwiekszeniakosztOw（zakupudodatkowegosprzetulubmateriaIdw

ZIZywalnych aniteZwykonywaniadodatkowychczymoSci（procedur）言aknp．

POWtbmeJreWalidaqilmetOdbadawczychlubichsprawdzenia＿．

6）Wykonawcチ　POnOSi peha odpowiedzialnoS（三∴2a SZkody spowodow竺・e

uZytkowanlemdostarczonychprzezWykonawcemateriah5W，W㌻gdlnoScIZa

uszkodz（詳hesprzetu，nah記rychwykonywa－TeSaanalizylabora・tOryIne・

7）RdwnowaLny pTZedmiot zam6Wienia musl．POSiadae takie same parametly

technicznel nle gOrSZe Parametry jakoSc10We jak produktdw wskazanych

PrOducentdw・

8）W pr？TPadku powobwania sie na roZmaZania rdwnowaime Wykona－WCa－

ZObowlaZany jest wskazae w fbmularzu cenoWym naZWe PrOducenta oraz

numerkatalogowyzaproponowanegoproduktuorazZada，byWykonawca－ZkZyI

WrFZZOfertanastepujace，r6wn。WaZnepr2mdmiotoYeSrodkidow。dowe（np‥

OPISy，katalogi，SPeCy能愉函technic2me Z danyml，ZgOdnoSe z norrpaml

WSkazanyml W OPISie przedmiotu zamdwienla WraZ∴Z infomaqaml

POtWierdzaja＿Cyml SPehienie wymagah technic2myCh stawianych przez

Zamawiajacegodlaoferowanegoprzedmiotuzamewienia）：

a）opisdostarczanychprodukt6W（cert7HkatjakoScilubdokumentrewnowa空y

2gOdny z etykieta na produkcie），ZaWieraja＝Cy CO Tajn専ej wymaganla

jakoSciowe，numerSerii，dateprodukQjii／1ubokreswaznoscl；

DlaczeScinr5－6IpoZvwkil

C）dokumenty potwierd2aja＿Ce Sklad wszystkich oferowanych podbZy

OraZSPOSObuprzygotowania＿POZyWek；

d）Swiadectwokontrolijak°Scilubdokumentr6wnowa乏ny（odproducenta）

ZaWieraJaCeWSZCZegdlnoScinastepuJaCeinformaqe：

●　W王aSciwoSci五zycznepoZywki（kolor，PH，SterylnoSe），

・Wkazszc2GP6wtestoWyChzkolekdiATCClub wgka．taloguWDCMwraz

ZCharakterystykamikrobiologicznadrobnoustrqidwuLybTChdotestowania
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・liczbowe oznaczenie zyznoSci dla－PO2yWek do metodiloSciowych wraz

zopisemmorfblogiikoloniiwyI・OSZychnapoZywce，

・PrOCentOWyOdZySkdrobnoustr（函wzpo却Wkibadanq，

・datev、TyStaWieniaSwiadectwa・

DlaczeScinr7（poZvwki）

C）dokumentpotwierdzajacypowierzchnieodcisku25cm2

d）SwiadectwokontrelijakoScilubdokumentr6wnowaZny（odproducenta）

zawieraJaCeWSZCZegOlnoScinastepua－Ceinfbrmaqe‥

・Swiadectwo／certyhkat kontroli jakoSci dand partii produktu od

PrOducenta＿

・naZWePOZyWki

・listeskぬdnikdw

・numerka＿talogow

・numerPartiiprodukcyjneJ

・dateprzydatnoScidouzycla・

・WartOSepH

●　POtWierdzonyteststerylnoScIPOZywki

・dane dotyczace kontrolimikrobiologicznもpoZywki－WSkazanie u却tych

drobnoustrqi6W，Wynikichwzrostunaoferowanq poZyhrCeOraZOCenaW

POrdⅥmaniudowzrostunapozywcereferencⅥnq

・kartecharakterystykipoZywkiwjezykupoIskim

9）Zamawiajacy akcept可e rdwnowa互ne przedmiotowe Srodki dowodowe言eSli

POtWierdzaja，2e oferowane Swiadczenia・SPehiaJa OkreSlone przez

ZamawiajaCegOWymaganiPCeChylubkryteria・

10）Przy ocenle ParametrbwrownowaZnych ZamaⅥ両aCybedzie bra土Poduwage

jedynie cechy zawarte w np・W kartach ka－talogowych，SPeCyHkacjach

technicznychlubcertyfikatachdlaprodukt6wwyszczegdlnionychwOPZ・

11）WprzyPadkuzataczeniadooferbTPrZedmiotowych SrodkGwdowodowychlub

W Pr郷TPadku skZadanych na wezwanie ZamawlajaCegO PrZedmiotoWyCh

Srodkdw dowodowych，innych dokument6wlub oSwiadczeh sporzadzonych

w jeZyku obcym przekazuJe SieJe WraZ Z t圭umaczeniem na－」eZyk poIski・

ZamawlaJa，Cy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zbZenie

przedmiotowychSrodkdwdowodowychwJeZykuobcym・

12）Zamawiajacy akceptuje rdwnowaあe przedmiotowe SrodkidowodovtTe言eSli

potwierdzaja，ZeOferowanedostawyspelnlaJaOkreSloneprzezZamawlaJaCegO

Wymagania，CeChylubkryteria・

13）ZgodnieztreSciaart・107ust・2，4ustawyPzpZamawiaja＝CyZaStrZega・SObie

prawo wezwania Wykonawcy do zk逐enialub uzupe土nienia w wyznaczonym

terminie w／W．PrZedmiotowych Srodk6w dowodowych w przypadku言eZeli

wykonawca nle ZbZyI przedmiotowych Srodkbw dowodowychlub zIoZone

PrZedmiotoweSrodkidowodowesaniekompletne・

1）Zar竺Wiajacywymaga，abyzamdwieniezostak wykonywane przez okres6

miesleCyOddniazawarciaumow・

Minimalny termin realizaqii dostawy czeSciowq∴WynOSi：7　dni roboczych，

maksymalny15dniroboczych，
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liczoれgCkodd扉akolqnegOOd〟gSZa高αZαmdLUienjαdrogqete肋一〇nj彫れqp72eZ

Zamawtcuqcego do（九m近∴dostarczeれiap72edmiotu zaTn6wieTTia do magazym

ZαnlαLU準IqCegO．

Uwaga：W przyPadku realizaql PrZeZ Wykonawce kilku czeSci terminy nie

Sumu往Sie・ZadeklarowanyterminrealizaqlZamdwieniaczeSciowegopowinien

by（三realny．

2）ProponowanyterminrealizadidostawyjestjednymzknrteriOwocenyofert．

Na podstawie art・112　ustawy Pzp，Zamawla背水y OkreSla warl．mki udzialu

WPOStePOWaniudotyczace：

1）zdolnoScidowvsteDOWaniawobrociegospodarczvm：

ZamawiajacyniewyznaczaszczegObwegowarunkuwtJmZakresie．

2）uprawnieh：do：1｝roWadzeniam：：：lub
zawodowej，0：ile：wynika：to：zo

Zamawiajacyniewyznaczaszc26g6k）WegOWarunkuwbmzalH・eSie．

3）svtuaciiekonomiczneilubfinansowei：

Zama＿WiajacyniewyznaczaszczegdIowegowarunkuwtSmZakresie．

4）zdelnoScitechnicznejlubzawodowei：

ZamawiajacyniewyznaczaszczegObwegowarunkuwbTmZakresie．

ZamawlaJaCy Wykluczy z postepowania WykonawcOw，WObec kt6rych za．chodza

POdstawywykluczenia，OktbrychmoWaWart・108ust．lustawyPzp．

1）Oferta skIadanajest pod rygorem niewaゑnoSciw fbrmie elektronicznejlub

W poStaci elektroniczneJ Opatrzonej podpisem zau魚nymlub podpisem

osobistym．

2）Wkonawcado土aczadooferbT：

a）OSwiadcz証eoniepodleganiuwykluczen平

3）OSwiadczenleSkkdanejestpodrygore千meWaLnoSciwformieelektronicznd

lub w postaci elektronlCZnq OPatrZOnqiPOdpisem zaufanym，lub podpisem

OSObistym．

4）OSwiadczenieskIadajaodrebnie：

・Wykonawca／kaZdy spoSr6d Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie

Oudzieleniezam6wienia・Wtakimprzypa－dkuoSwiadczeniepotwierdzabrak

POdstawl叩kluczenia Wykonawcy oraz spe王nianie wa＿runkdw udzialu

W POStePOWaniu w zakresle，W jakim kaZdy z Wykonawcbw wykazuje

SPe士nianiewarunk6wudziaIuwpostepowaniu；

・POdmiot trzecl，na kterego potenqial powo坤e sie Wykonawca celem

POtWierdzenia spehienia warunk6w udziahj－　W POStePOWaniu・W takim

PrZyPadku oSwiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
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oraz spe土nianie warunk6w udziam w postepowaniu w zakresie，Wjakim

podmiotudostepniaswqjezasobyWykonawcyOeZeiidotycZy）；

●POdWykonawcy，na kt6rych・ZaSObach Wykonawca nie polega przy

wkazywaniu spe王nienia warunkdw udziaIu w postepowaniu・W takim

pr2yPadku oSwiadczenie potwierdza brak podstaw∴Wykluczenia

podwykonawcy OeZeli Zama初句qcy wer斬ktde podsfawy wI丞ILLCZenia

のod高esjenitLdopoc加工布0naLUCg）・

5）Sam0eczySzCZenie－WOkolicznoSciachokreSlonychwart・108ust・lpktl，2，

516ustawy Pzp，Wykonawca nie podlega wykluczeniu，JeZeli udowodni

ZamawlaJaCemu，ZeSPe土nilIacznienastepLUaCePrZeS圭anki：

a）naprawillub zobowia＝ZaI sie do．nap竺Wienia szkody wyrzadzonej

przestepstwem，Wykroczeniemlub swolmnlePraWidbwympostepowaniem，

wtympoprzezzadoSeuczynieniepienieZne；

b）wczerpt壇COⅥ扇anniIfaktyiokolicznoScizwiazane z przestepstwem，

Wkroczenlem lub swoim nlePraWidbwym postepowaniem oraz
SPOWOdow竺ymipr竺Znieszkodami，akbTWniewsp6Iprac中年COdpowiednioz

wlaSciwymlOrganaml，WtymOrganamiSciganialubZamawlajacym；

C）podj祉konkretneSrodkitechniczne，Organiza－Cyjneikadrowe，Odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestepstwom，　Wykroczeniom lub

nlePra－Widtowemupostepowaniu，WSZCZegdlnoSci：

・ZerWa土wszelkiepowiazaniazosobamilubpodmiotamiodpowiedzialnyml

zanlePraWidZowepostepowanieWykonawcy，

・ZreOrganizowa土personel，

●　WdroZyIsystemsprawozdawczoSciikontroli，

●　utWOrZyl struktury－a－udytu wewnetrznego do monitorowania－

przestrzeganiaprzepISOw∵WeWnetrZnyChregulacjilubstandard6W，

・WPrOWa＿dziI∴Wewnetrzne regulade dobTCZaCe OdpowiedzialnoSci

i odszkodowah za nlePrZeStrZeganie przepISdw，WeWnetrZnyCh regulaql

d）ZamawiajaCy OCenia，Cr．POdjete　望eZ Wykonayce czynnoSci sa；

wstarczaJaCedowykazanlaJegOrZetelnoscl，uWZgledniaja＝CWagelSZCZegblne

okolicznoSci czynu Wykonawcy，aJeZeli uzna，Ze nie sa．WyStarCZaJaCe，

ⅥykluczaWykonaWCe・

6）D00fertvWvkonawcazaねczardwnieZ：

a）PehomocnictwP

・Gdy umocowanle OSOby skぬdajacq oferte nie wynika z dokumentdw

rejestrowych，Wykonawca，∴ktdry‾SkIada oferte za poSrednictwem

pelnomocnika，POWinien doLaczye dooferbT dokument pe王nomocnictwa

Obejm可atcyswyTTZakresemumocowaniedozbZeniaofertylubdozloZenia

OftrtyipodpisanlaumOWy・

●　W przypadku Wykonawcdw ubiegaJa＝CyCh sie wsp61nie o udzielenie

zamdwienia Wykonawcy zobowla－Zani sa do ustanowienia pe憂nomocnika・

Dokumentpehomocnictwa，ZtreSciktdregobedziewynikaIoumocowaniedo

reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia tych

WykonawcbwnaleZyzaねC2yedooferbT・

Pe壬nomocnictwo powinno bye zalaczone do ofertyi powinno zawierae

wszczeg61noSciwskazanie：

－　POStePOWaniaozam6wieniepubliczne，kt6regodobTCZy，
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ー　WSZyStkich Wykonawcdw ubiegaJaCyCh sle WSPdlnie o udzielenie

ZambwieniawymienionychznazがyZOkreSleniemadresusiedziby，

－　uStanOWionegopetnomocnikaorazzakresuJegOumOCOWania．

Wymaganafbrma：

Pe王nomocnictwo powinno posiada taka sama．fbrme jak oferta，B．powinno

ZOStaezねえOnewfomieelektronicznejlubwpostacielektronicznq opatrzonq

POdpisemzaufanymlubpodpisemosobisbrm．

Dopuszcza sie rOwnieZ przedk送だnie elektroniczn匂　kopii dokumentu

POSwiadczonej Za ZgOdnoSe z ory翠nakm przez notariusza，匂．podpisanq

kwali粛kowanym podpisem elektronicznym osoby posiadajacq uprawnienia＿

notariusza．

b）OSwiadczenie Wykonawc6w wsp61nie ubiegajacych sie o udzielenie

zam6wieniaOeZelidoiycz勃）

．WykonaWCyWSPdlnie ubiegaJaCy Sie o udzielenie zamdwienia，SPOSrdd

ktdrych bTlko jeden spehia warunek dotyczacy uprawnieh，Sa

ZObowiazanidoZaczyed00fer吋OSwiadczenie，ZktOregownika－，kt6re

roboty budowlane，dostawlub usIugl Wykonaja poszczegdlni

Wykonawcy．

●　Wykona－WCy WSPOlnie ubiegaJaCy Sle O udzielenie zam6wienia－mOga

POlegae na・ZdolnoSciach tych z Wykonawcdw，ktdrzy wykonaja rOboty

budowlanelubusIugi，do realizadiktbrychtezdolnoScisawymagane．

W taki句　sytuaCji Wykonawcy sa zobowiazani doねczye do oferbT

OSwiadczenle，Z kt6rego wynika，ktdre dostavvlub usmglⅥykonaJa

POSZCZegdlniWykonawcy．

Wymaganafbrma；

Wykonawcy skkdaja oSwiadczeniaw formie elektroniczneilub w postaci

elektronicznもopatrzonもpodpisemzaufa－nymlubpodpisemosobistymosoby

upowaZnionej do reprezentowania Wykonawcbw zgodnie z foma

reprezentaqi okreSlonaw dokumencie rgestrowym wIa－ScIWym dla fbrmy

OrganizacyJnejlubinnymdokumencie．

C）PrzedmiotoweSrodkid°WOdowe

Przedmiotowe Srodki dowodowe zostabr OkreSlone przez Zamawiaj cego

WrOZdziaユeIIpodrozdziale2・

Wymaganafbrma：

Wykonawcy skIadaja dokumentJr W formie elektronicznejlub w postaci

elektroni？Znejopatrzon匂PodpisemzaufanymlubpodpisemosobisbTmOSOby

upowaZnlOnej do reprezentowania Wykonawc6w zgodnie z forma

reprezentaqi okreSlona w dokumencie rqestrowym wkSclⅥym dla fbrmy

Organizacy］nejlubinnymdokumencie．

d）FormularzcenowyzgodniezzaIacznikiemnr3doSWZ

・Oferta musi bye kompleha，匂・ObもmoWae WSZyStkie pozyqe，ktdre

ZamawlaJaCyWSkaza士zformularzucenowym．

●　Wykonawca zobowiazanyJeSt WyPetnie formularz cenowy stanowlaCy

Za土aczniknr3a－gdo SWZpotwierdzajac，Ze oferowaneproduktyspetniaja．

ParametryjakoSciowewskazaneprzezZamawiaja＝CegO．

．WykonawcazobowiaEZanyJeStPOdaenazweproducenta，nrkatalogowy，Je2eli

OferuJePrOduktrdwnowaZny．
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a）Nieuzupehienie na狐Y．PrOducenta／nr katalogowego bedzie

r6wnoznaczne z oferowanlem PrZeZ WykonaWCe PrOduktu okreSlonego

przezZamawiajacegowfomularzucenowym－dobTCZyczeScinr1－40raZ

e．

b）WykonawcamaobowiazekuzupelnieniaproponowanegoasortJrmentu－

dotyczyczeSci5oraz7・

Wymaganafbrma：

Fomularz musi bye zk2ony w∴formie elektroniczneJlub w postaci

elektroniczndopatrzon匂PodpisemzaufanymlubpodpisemosobisbrmOSOby

upowaZnionej do reprezentowania Wykonawc6w zgodnie z foma

reprezentaqiokreSlonaw dokumencie reJeStrOWym WkScIWym dla fomy

Organizacy〕n匂Iubinnymdokumencie・

e）Wykazrozwiazahr6wnoYa空ych

Wykonawca，ktdIyPOW0両eslenarOZWia＝ZaniardwnowaZnejestzobowiazany

vvkazae，ZeoferowaneprzeznlegOrOZWla＝Zaniespe王niawyma－ganiaokreSlone

przez Zamawiajacego・W takim przypadku Wykonawca zaねcza－do ofeIty

przedmiotowe Srodki dowodowe produkt6w rdwnowaZnych zgodnie

zrozdziaIemIIpodrozdzia13SWZ・

Wymaganafbrma：

Dokumenty musza bye zloZone w fomie elektronicznejlub w postaci

elektroFi？ZnejopatrzondpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistJmOSOby

upowaZnlOn句　do reprezentowanla Wykonawc6w zgodnie z forma＝

reprezentaqiokreSlona w dokumencie rqieStrOWym WlaSclWym dla formy

organizacⅥnejlubinnymdokumencie・

fl zastrzeLenietajemnicyprzedsiebiorstwa－YSytua前gdyoferta－lubinne

dokumenty skねda－ne W tOku postepowanla beda zawierabT tajemniY

przedsiebiorstwa，Wykonawca wraz z przekazaniem takichinformaql，

zastrzega，Zeniemoga＝byeoneudostepniane，OraZWykaz可e，ZeZaStrZe20ne

informaqe stanowia；tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepISOW

ustawyz16kwiehia1993r・OZWalczaniunieuczciWejkonkurenc担

Wymaganafbrma：

Dokument musi bye zIoZony w fomie elektronicznqlub w posta－Ci

elektroniczn匂opatrzonもpodpisemzaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaZnionej do reprezentowania Wykonawcdw∴ZgOdnie z forma

reprezentaqiokreSlona＝W dokumencie rejestrowym wねScIWym dla formy

organizacyJnejlubinnymdokumencie・

g）OSwiadczenie dotyczace postanowieh specy範kacji warunk6w

zam6wienia（ZaZa＝CZniknr2doSWZ上wtymdokumencieWykonawcaskIada

oswiadczeniewzakresie spe壬nieniaWymOgdwRODOipodwykonawcdworaz

infbrma毎．czyrwybdr oferlyWykonawcybedzie prowadzi士do powstania

uZamawlaJaCegOObowia2；kupodatkowego・

Wymaganafbrma：

OSwiadc2，enie musi bye zわ20ne W formie elektroniczn匂Iub w postaci

elektroniYndOPatrZOnejpodpisemそaufanymlubpodpisemosobistymosoby

upowaLnlOnも　do reprezentowanla Wykonawc6w zgodnie z forma＝

reprezentaqiokreSlonaw dokumencie rqestroWym WZaSclWym dla formy

organizacyInejlubinnymdokumencie・
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窯2（貌①琢聯ミ抽選恥熊SK遊激職姥的B珊必

ZamaWlaJaCy nie przewiduje skねdania・POdmiotowych Srodkewdowodowych na

WeZⅥTanle．

ZamaWlaJaCyniewymagawniesienia＿Wadium．

1）OfertawrazzzaねcznikamiTluSizostaesporzadzonawjezykupoIskim，Z巌ona

W POStaCi elektroniczng oraz podpisana kwali屯kowanym podpisem

elektronicznym，POdpisem osobistymlub podpisem zaufanym podIygOrem

niewaZnoSciwna－StePuja．cychfbrmatachdanychpdf，・doc，・docx．Zb2enieoferbT

WymagaOdWykonawcyzarqestrowaniaslelZalogowanianaminiPortalu．

2）Wykonawca．m？PraWO ZIo勾re tylkojednaoferte・OfertyWykonawcy，ktdry

PrZedbZywleCqniZjednaoferte，ZOStanaOdrzucone．

3）Wykona－WCaSkkdaofertewrazz∵WymaganymioSwia＿dczeniamiidokumentami，

WSkazanymiwrozdzialeIIpodrozdziale7SWZ．

4）Do upbTWu terminu skkdaniaofertWykonawca＿mOZewcofae oferte．Sposbb

POStePOWania－W PrZyPadku oferty w systemie zostat opisany wInstrukqii

korzystaniazsystemuminiPortalstanowlaCqZaねczniknr5doSWZ．

1）Wkona－WCa OkreSla－　Cene realizaqii？ambwienia poprzez wskazanie

WfomularzuofertowymwgwzorustanoⅥ喝CegOZa王aczniknr2doSWZoraz

Wformularzucenowymstanowiacymza迩czniknr3a－gdoSWZ．

2）Laczna cpna oferty brutto竺uS三uwzglednia－elTSZyStkie koszly㍗亨竺e

ZrealizaqaPrZedmiotuzamOwlenlaZgOdniezopISemPrZedmiotuzamowlenla＿

OraZPrcjektowa－nymlPOStanOWieniamiumoⅥyOkreSlonymwzaねcznikunr6

3）ZamawiajacyTieprzeⅥTid可emo如WoScizmianycenybruttocenyoferbr，Za

Ⅵ加祉kiem zmlan umOWy WSkazanych w Prqjektowanych postanowieniach

umowystanOWla＝CymZaia，CZniknr6doSWZ．

4）CenaofertypowinnabyeⅥYraZonawzbbTChpoIskich（PLN）・

5）Cenymusza＝bye‥POdanel叶iczonewzaokragleniudodwdchmiejscp？

PrPeCinku（zasada－ZaOkraglanla－POniZej5nale勾γkohcdwkepominae，POWZq
lrOWne5nale勾TZaOkragliewgdre）・

6）JeZelioferta bedzie zawieraIa cenyjednostkowe wyTaZenejako wielkoSci

matematyczne znajd可ace sie na trzecimikoldnym mlqSCu PO PrZeCinku，

ZOStanieodrzucona・na－POdstawieart・226ust・lpkt4i5ustawyPzp・

7）Cenaofertyicenyjednostkowe．m†SZa＝ObejmowaewszystkiekoszBTZWiazane

Zrealizaciaprzedmiotuzamdwlenla，WS2yStkieinnekosztyorazewentualne

upustyira■batyatakZewszystkiepotencjalneryZykaekonomiczne，jakiemoga

WyStaPie prZy realizaql PrZedmiotu umowy，Wnikajace zokolicznoScl，

ktdnTChniemoZnabybprzewidzieewchwilizawieraniaumowy・Wykonawca
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」eSt ZObowia；Za－ny Skalkulowae cene na podstawie wszelkich WymOgOW

zwiaZanyChzrealizacjazamdwienia－，WSZCZegdlnoSci：kosztymateria吋koszty

dostawy／transportu，kosztyubezpieczenia，itp・

8）Wykonawca．zobowiaza望．jest zastosowae stawke VAT zgodnie

z obowi往ZuJaCymiprzepISamluStaWyZll marca2004r・O POdatku od

towarbwiuslug．

9）yykona、哩違里宣kazuiewformularzucenowvrr主

C）cenejednostkowaNETTO

d）StawkepodatkuVATwyraZonaliczbowo（1，231ubl・08）

e）cena brutto oferty zostanle Wyliczona automatycznie na podstawie

zastosowanychformuIzawartychwformula－rZuCenOWym・Wtensposbb

。bli。ZOna＿Cena＿bruttopodanawzlotychjestuwaLanazaceneofertowa

ibedziebranapoduw8－gePrZyOCenieofert・

P proponowanyasortyment：

．czesclnr1－40raZ6－jeZeliWykonawcanieuzupelniproponowanego

asortymentuzamawiaja＿CylZna，乞eproponowa－nyaSOrtymentjestzgodny

zewskazanymprzezZamawlajaCegO，

●　czeSC nr　5　0raz　7　－　Wykonawca ma obowiazek uzupelnienia－

proponowanegoasortymentu・

10）Zgodniezart・225ustawyPzpjeZelizostaねzloZonaoferta，ktbr匂WbOr

prowadziIbydopowstaniauZamawaJaCegOObowia－Zkupodatkowegozgodnie

zustawa＝Zll marca2004r・O POdatku od towardwiusmg，dla ce16w

zastosowania kryterium cerDrlub kosztu ZamawlaJaCy dolicza－　do

przedstawionqwtejoferciecenykwotepodatkuodtowardwiusIug，ktdra

miatbyobowiazekrozliczye・Wtakiejsytua－qiiWykona－WCamaObowla：Zek‥

a）poinfbrrTOWaniaZa誓Wiajacego，Zewyb6rjegoofertybedzieprowadzHdo

powstanlauZamawlaJaCegOObowiazkupodatkowego；

b）wskazania nazwy（rodzaju）towarulub uslugi，ktdIyCh dostawalub

swiadczeniebedaprowadziもTdopowstaniaobowiazkupodatkowego；

C）wskaza専WartOScitowarulubushgiot＊tegoobowiazkiempodatkoWym

ZamawlaJa＝CegO，bezkwotypodatku；

d）wskazaniastawkipoda－tkuodtowafdwiushg，ktbra∴ZgOdniezwiedza

Wkonawcy，bedziemialazastosowanle・

11）InfomadewpowyzszymzakresieWykonawcask捉awzaktcznikunr2do

swz　ぅ　Oswiadczenle dobTCZaCe POStanOWieh specy五kaqii warunkdw

zamewi。nia．Brak zbZenia w．informacji bedzie postrzegany jako brak

powstaniaobowiazkupodatkowegouZamawiaJa＝CegO・

12）Wykonawca－POnOSiwszelkiekosztyzwiazanezpr2ygOtOWaniemiz圭02eniem

Oferbr・



2）Osobywskazanedoporozumiewaniasiezwykonawcami

●　Wzakresiedotyczacymprzedmiotuzam6wienia：

JusもTnaOlendrzyhska，tel．895240507wew．16

●　WZakresie dotyczacym zagadnieh proceduralnychi komunikacji

elektroniczneJ

LuizaCytarska，tel，895241480

3）WykonFW㌣L Zamierzaja＝Cy WZia：e udzial w postepowaniu o udzielenie

Zamdwlenla Publicznego，muSi posiadae konto na epUAP．VhTkonawca＿

POSiadajacykontonaePUAPma－dostepdonastepua．cychformula＿rZy：

●，，FormularzdozbZenia，Zmiany wycofaniaofertylubwniosku”oraz

●”Formularzdokomunikacji”．

4）WmagaTiatechnicznei？rganizacyjnewsykniaiodbieraniadokumentdw

elektronlCZnyCh，elektronlCZnyCh kopii dokumentGwi oSwiadczeh oraz

informaciiprzekazywanychprzyichu勾rCiuopisanezostaiywRegulamhi：

korzystaniazsystemuminiPortalorazWarunkachkorzystaniazelektroniczneJ

PlatfomyusZugadministracjipublicznej（ePUAP主

5）MaksymalnyrozmiarplikdwprTSyIaTyChzapoSrednictwemdedykowanych

formularzy‥”Formularz zhZenla，Zmlany，WyCOfania ofertylub vmiosku”

i，，Formularzadokomunikac直’WynOSi150MB，

6）Za－　date∴∴PrZekazania oferBT，Wni。Sk6W，ZaWiadomieh，dokumentdw

elektronicznych，OSwia－dczehlub elektronicznych kopii dokumentdwlub

OSwiadczeh orazinnychinformaglPrZyJmue Sie dateich przekazania na＿

7）Zamawiajacy przekazujelink do postepoYania orazID postepo誓nia

WZaねcznikunr8doSWZ・DanepostepowanlemO祖awyszukaerOwnleZna

LiScie wszystkich postepowaiiwminiPortalu址kajacwczeSnlq OPqe，，Dla

Wykonawcdw〝lubzestronygねwneJZZakZadkiPostepowania．

1‘2”墨
1）W postepowa－niu o udzieknfe zam6wienia．komunikaqa pomiedzy

ZamawlaJaCym a Wykonawcaml W SZCZegblnosci skねdanie oSwiadczeh，

Wnioskdw，ZaWiadomieh oraz∴PrZekaZyWanieinfomaql Odbywa sle

elektroniczniezapoSrednictwemdedykowanego fbrmularza㍉Formularzad。

komunikacji”dostepnegonaepUAPorazudostepnionegoprzezminiPortal．We

WSZelkiekorespondenqlZWlaZanqZninlqSZymPOStePOWaniemZamawlaJaCy

iWykonawcyposIugtua－SlenumeremOgIoszeniaBZPlubIDpostepowania．

2）Zamawiajacy rpo2e．r6wnieZkomunikowae sie∴ZWykona＿WCamizapomoca

POCZbrelektronlCZnq，email：里1WOIsztyn＠⊆坦…呈出n．wiw．gov．p1

3）DokumenbTelektroniczne，SkIadanesaprzezwyko誓TCeZaPOSrednictw誓

，，Formularza－dokomunikacji’’jakoza迩czniki・Zamawla拒CydopuszczarGwnleZ

moZliwoSe sk王adania dokumentdw elektronicznych za pomoca∴POCZty

elektroniczneJ・naWSkazanywpkt2naadresemail・Sposdbsporzadzania

dokumentbwelektronicznychmusibyezgodnyzwymaganiamiokreSlonymi

WrOZpOrZadzaniuPrezesaRadyMinistrdwzdnia－30grudnia－2020r・WSPraWie

SPOSObusporzadzanialPrZekazywaniainfomaqlOraZWmagahtechnicznych
dユa dokumentdw elektronicznych oraz srodkdwkomunikaqiielektronicznq

WPOStePOWaniuoudzieleniezam6wieniapubliczneg。lubkonkursie（Dz．U．

Z2020poz・2452）OrazrozporzadzeniuMinistra－Rozwcju，PracyiTechnologii

Zdnia23grudnia2020r・WSPraWiepodmiotoⅥyChSrodkGwdowodowychoraz

18



innych dokument6wlub oⅥⅥadcze五言akich mo2e ZadaeZamawlaJaCy Od

Wykonawce（Dz・U・Z2020poz・2415）・

4）WykonawcapowinienswOfadrespocztyelektroniczn匂wskaza－eWOfercie・

1）Ofertenale2yzk勾Wterminie旦生唾19・05・2021Ldogodz・9・00・

2）WykonawcaskねdaofertezapoSrednictwemガOrmularzadozbZenia，Zmiany，

wycofaniaofertylubwniosku”dostepnegonaePUAPiudostepnionegor6wnieZ

naminiP。．talu．FunkqionalnoSedozaszy五〇waniaofertyprzezWykonawcejest

dostepnadlaWykonawc6wnaminiPortalu，WSZCZeg61achdanegopostepowania・

wR，mularzuofertyWykonawcazobowiazanyjestpodaeadresskrzynkiePUAP，

naktdrymprowa－dzonabedziekorespondenqa－ZWiazanazpostepowaniem・

3）Ofertenale勾rSPOrZadziewjezykupoIskim・

4）Oferteskhdaniasie，POdrygoremniewaLnoSciwfomieelektronicznglub

w postaci elektronlCZnq OPatrZOnq POdpisem zaufanymlub podpisem

OSObistym・

5）SposbbzloZeniaoferty，WbTmZaSZyfrowaniaoferbropisanyzostaIw”Instrukcji

uZytkownika！，dostepnejnastTmie：蝦rtal・uZP・gq型早

6）JeZeli dokumenty elektronlCZnel PrZekaiyWane PrZy u勾γClu Srodk6w

komunikacji elektroniczneJ，ZaWlerajainformaqe stanowlaCe tajemnice

przedsiebiorstwa－WrOZumieniuprzepISdwustawywdnia16kwietnia1993r・

。ZWal。Zaniunieuczciwejkonkurencji（Dz・U・Z2020r・POZ・1913），Wykonawca，

wceluutrzymaniaⅥrpOufnoScitychinformacji，PrZekazujejewwydzielonym

iodpowiedniooznaczonympliku言WraZZjednoczesnymzaznaczeniempolecenia一

力ZaIacznikstanowiacytajemniceprzedsiebiorstwa”，anaStePniewrazzplikami

stanowiacymlJaWnaCZeSenale勾γtenPlikzaszyfrowae・

7）DoofertynaleZydoZaczyeoSwiadczenieoTiepodlegaTiuwkluczeniu（za壌znik

nr4）wformieelektronicznかubwpostaclelektronlCZnejopatrzonejpodpiserri

zaufa－nymlubpodpisemosobistym，anaStePniezaszyhowaewrazzplikaml

sta＿nOWlaCymioferte・

8）OfertamoZebyezlo20nabTlkodoupbwuteminuskねdaniaofert・

9）WykonawcamoZeprzedupbTWemterrTinudoskIadaniaofertwycofa50ferteza

posrednictwemFOrmularzadoz壬oZenla，ZmiarDT，WyCOfaniaofertylubwniosku”

dostepnego na ePUAPiudostepnionego rdwnieZ na－miniPortalu・Spos6b

vvcofania oferty ZOStaIopisany w”Instruk垂u勾rtkownika：’dostepnej na

10）Wykonav竺POuPbrwieterminudoskkLdbniaofertniemoZeskuteczniedokonae

zmianyanlWyCOfaezIo20n匂oferty・

11）0bWaJ。ieofertnastapi蛙一一塑塑POPrZeZuZycie
mechanizmudoodszy五〇waniaofertdostepnegopozalogowanlTWZakIadce

Des2y五〇wanie na miniPortalui nasta－PI POPrZeZ WSkazanle Pliku do

12）Zamawiajacy，najpdZniej przed otwaTCiem Ofert・udostepnina stronie

intemetowqprowadzonegopostepowanlainformaqeokwocie言akazamierza

prze2，naCZyCnaSEnansowaniezam6wienia・

13）Zamawiajacy声ezwZocznie．pootwarciLlOfert，udostepnianastronieintemetowej

prowadzonegopostepowanlainformaqeo：
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a）naZNaCh alboimionachinazwiskach orazsiedzibachlubI専SCaCh

PrOWadzon勺　dzia址noSci gospodarczej badZ mlqSCaCh zaml。SZkania

Wykonawcdw，ktdrychoferbTZOStabTOtWarte；

b）cenachlubkosztachzawaIもTChwofもrtach．

VhTkonawcapozostajezwlaZanyOfertadodnia17．06．202lr．

Biegterminuzwiazaniaofertarozpoczynasiewrazzupbwemterminuskkdania

Ofert．

1）Zaofertenajkorzystniejszazostanieuznanaofertazawieraja．canajkorzystIhかzy

bilanspunktbwwkryteri6W：

●　CenabruttooferbT－Kl

●　TerminreaIizacjidostawczeSciowej－K2

2）PoWZszymkrJrteriomZamaWiajacyprzypisahastepuj印eZnaCZenieorazsposdb

OCenV： 

∴一車両… �＼吉羽縫∴ �∴＼1品sy…言出 ∴証言lm：∴ �：∴S中心し∴小冊：∴ 

∴申∴ �、詰泣蕪雑6証言 �詰、率短翠演翼端暗涙轟姦轟詰 
Kl－Cena �60％ �60，00 �CenanaJniZszaZeWSZyStkichofert 

bmtt0 －0ferty ���Kl二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一Ⅹ100pktx60％ 

CenaOfe　　badane 

K2－ Temin �40％ �40，00 �nakrGtszytemindosta－Wl′ 

realizagl dostawy ���ZeWSZyStkichofert 
K2二一一一一一一一一一一一一一一「一一一一一一一一一一一一一一一一「一一一一一一一一一一一Ⅹ100pktx40％ 

CZeSCiowel ���temlnOferbTba－danq 

RAzEM �100％i　lOO �� 

3）CaIkowitaliczbapunktdw，jakaotrzymaoferta，ZOStanieobliczonawgponi2szego

WZOru：K＝Kl＋K2，gdzie：

K－CaIkowitaliczbapunkt6w

Kl－Punktyu2ySkanewkryteriumKl－”CenabruttooferbT”

K2－Punktyu2ySkanewkryteriumK2－，，terminrealizacjidostawczesciowej”

4）OcenapTnktowawkryteriumKl”Cenabruttoorerty”zostanied。k。nanana

POdstawle　士acznq ceny ofertowd brutto wskazang przez wykonawce

WformularzuofertyprzeliczonawedmgwzoruopisanegowtabelipoWZej．

5）OcenapunmowawkryteriumK2”terminrealizacjidostawyczesciowej”

ZOStaniedokonanawgzasad：

a）Minimalny temin realizacji dostawy czesciowg∴∴∴WnOSi：

7dniroboczych，maksymalny15dniroboczych，liczoTtyCh od dnia

ko的TtegOOdwysZarriazaTn6wiel五adrogqelektronicznqpTZeZZamaLUZCyqCegO

dodniadostα7彫e高ap7Zedmiotuzam6万emadomagazu肌2amatU均qCegO・

b）ZadeklarowanyprzezwykonawceterminreaIiza垂zamdwieniaczeSciowego

POWinienbyereaユny・
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C）Zaproponowany termin reaユizaqiidostawy zostani？∵Pisany do umowy・

W przypadku przekroczenia zadeklarowanych termlnOW realizaqii dostaw

CZeSclOWyChZama－WlaJaCybedziezobowlaZanydonaliczenia－karumownych・

d）WprzypadkuzaoferowaniaterminurealizacjidostawczeSciowejkr6tszego

ni27dniroboczvchidmZszegoni2151ubbrakwskazaniatermmudostaw
bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty・PowyZsze zostanie uznane przez

Zamawiaja＝Cyja＿ko niezgodnoSe oferbTZ SWZ（napodstawie art．226ust．l

Pkt5ustawyPzp）・

6）Punktacjaprzyznawanaofert？rPWPOSZCZegOlnych kryteriachbedzieliczona

Z dokkdnoScia・do dwdch mlqSC PO PrZeCinku・Najwyzszaliczba punktdw

WyZnaCZynajkorzystnieJSZaOferte・

7）Zamawiajacyudzielizam6wieniaWykonawcy，kteregoofertaodpowiada＿ebedzie

WSZyStkimwymaganiomprzedstawionymwustawiePZP，OraZWSWZizostanie

OCenionajakonajkorzystniqszawoparciuopodanekryteriawyboru．

8）JeZeliniebedziemoZnawbraenajkorzystniejszeiofertyzuwagina＿tO，ZedWie

lubwiecejofertprzedstawiatakisambilanscenylinnychkIyteridwocenyofert，

ZamawiajaECy Wybierze spoSred tych ofert oferte，ktdra otrzymaねnajwyZsza

OCeneWkryterium，Cenabruttoofer寄手

1）PrQjektowanepostanowieniaumowystanowia：Zalaczniknr6doSWZ・Z土02enie

Oferty jest jednoznaczne z akceptacja przez Wykonawce prqjektowanych

POSta－nOWiehumOWy・

2）Dopuszcza sie moZliwoSe zmia－n POStanOWieh umowy w stosunku do treSci

Oferty，naPOdstawiekt6r匂dokonano wybomWykonawcy，ZgOdnie zart．455

ust．1，a＿W SZCZegdlnoSci pktl ustawy Pzp∴W naStePuJaCym ZakresielPr2y

WyStaPleniuokreSlonychwarunkbw：

1）zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przepis6w

dotyczaCyCh podatku VAT powod可acych zwiekszenielub zmni句szenie

kosztdwwykonaniaumowypostronieWykonawcy，ZamawlaJaCyPrZeWid可e

mo易iwoSe proporqonalnego狐Tiekszenialub zmnleJSZenia－WynagrOdzenia

WykonaWCy・

3）ZmianyumowywymagajaformypisemnejpodrygoremniewaZnoSci・

ZamawlaJaCy nie wymaga wniesienia Za－bezpleCZenia Nale勾γtegO Wykonania

UmoWy・

1）Za－nla平準CyPOinfom可eWykonawce，kt6remuzostanieudzielonezamdwienie，

OmlqSCuiterminiezawarciaumowy・



2）WykonawcaprzedzawarciemumowypodaW誓elkieinfomacjeniezbdnedo

WyPehieniatreSciumowyna－WeZWanieZamawiajacego（匂・OSObe望naCZOnado

zawarciaumowy，daneosobyupowaZnionejdokontaktuzZama＿Wla記Cymitpら

3）zamaw享iacy moZeⅥ㍗aZie zgode np－korespondencFne zawarcie umowy

（wfomneelektroniczne1－jakopdf）－WOWCZaSZaPrOSZemeniebedziewsyIane・

WtakiejsytuadiZamawiaiacvDrZeSleprzv賃OtOWanaumOWeWraZZZalacznikami

wformaciePDForazinstrukciapostepowanla・

4）JeZeli zostanielVybrana oferta Wykonawcdw wspdlnie ubieg…申CyCh sie

o udzielenie zamowienia，ZamawlaJaCy bedzieねdat przed zawarclem umOWy

WSPraWiezambwieniapublicznego

a）kopiiサmOWy regulujac匂wsp61prace tych Wykonawc6W，Wktdrg．m・in・

zostameokreSlonypehomocnikuprawnionydokontakt6wzZamawlaJaCym

oraz dowystawiania dokument6wzwlaZanyCh zp土atnoSciaml，PrZy CZym

termin，najakizostaIa zawarta umowa，nie moZe bye krGtszy niZ termin

realizacjizamdwienia・

5）Niedopehienie poWZszych fomalnoSciprze2Wybranego Wykonayce bedzie

potraktowane przez Zama＿WlaJaCegO jako niemoznoSe∴zawarcla umOWy

wsprawiezamdwieniapublicznegozprzyczynleZacychpostronieWkonawcy・

ZalacznikidoSWZ：

ZaIaczniknr

Zaねczniknr

ZaIaczniknr

Zalaczniknr

Zara，CZniknr

ZaZaCZniknr

Za迩czniknr

ZaIaczniknr

1－0pisprzedmiotuzamdwieniaczeScinr1－7

2－Fomularzofertowy

3a・一g－FormularzcenowyczeScinr1－7

4－05wiadczenieonlePOdleganiuwkluczeniu

5－Instmk（ねkorzystaniazsystemuminiPorta1

6－Projektowanepostanowienia＿umOWy

7－Informaqa＿OPrZetWarZaniudanych

8－LinkdopostepowaniaiIDpostepowania

01szbTn，dnialO・05・2021r
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