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potwierd2ijaceto, że Wykonawca
ziiw;id pouozuni ienie z wlaściw iii onnmncmn w spraw je spku tych należności wraz Z ewentualnymi <jdsetkuiii i
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na raty
zalegiyeh platnosci lub wstnzyni;nlie w cajosci wykownu;u decyzji wla..cwego organtĘ
4) odpisu z włucmwego rejestru lub z (ciun,lnc; w dcneji i lnltirniacji o h)ziaialnoci (iospndarczej, eżcli
odrebne przepisy wyin;caja W5Li do rejesilLi łub ewidencji, w celu 1x)iwienttzcnia braku podstaw
wyk uczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy:
5) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych nb ciigIycli również wykoiiy\yaiwch w okresie
ostatnicn 3 lat przed uplywe:n lei maitu sklad:mnia olei. a czcił okic, prow;idzcuii tlzimlalno,c; jest krotszy
w tym okresie. wraz Z podm”iicii cli w:irtośc przcdiniuiin. dat w konania i odmiotow na rzecz których
iluc.aiwy zt>stily wykonane, oraz. zIiaczcnieiu dt”andow okrctaiiuych cz te dosi;iwL zosiaiy wykon:nw liii)
Sil wykonywane należycie. sponzudinnegmi zgodnie z zulaezmkicm nr
4 tki SIW!.
Dowodann ptitw1eidzajacynii czy ilostany zosiuły wykonane należycie sa:
reteycncc lMidz inne tloknule,ii\ WyStaw inne Jinzez nodtilitit. ilu rzec! którego dOstit\ y były
wykony wtmie. a w przypadku swiadczcii okrestiw ch lul i c :igiycil sa wyktuuiywmne
Jeżeli z uzisidn ioimc przyczyny o uib;cktywnyi charakterze \k ykoiimw ca nie jest W sini te uzy Lic tych
doktnuientów. Wykonawca skhtda oswi;udczeiic
6) dokumentów doiyczacych podnnnttm trzeciego. w celu wykazania braku istnienia wobec
niego podstaw
wyklticzenia iiiiz spelnieuu w zakresie, w jakiiii wykonawci pnwoIte sic mim t-go zisoby, warunków
umdzimiu w postcpnwaniu —je/eli wykonawca polesi ta zisoliich iod,nio trzecegn
wykluczeiuit

W

W pOsitpO\YiiuLi,

—

—

—

„

—

3

teryiorum Rzccio1niIitei Polski.
II. jezeli \yykii\ca iua siettzilic lub initjsce z.iniieszkiitii lwiI
„illit (l(?kIiflttZUUW, O flrV( II I()w”l W
braku l.tkice ejestiti. inny
I ) pkt ID. I ) skiada inł()ri1tiieĘ” Z odpowie(lnice() iejetiU albo, w ;rzycldkti
kraju, w ktoryiu
ny
idininisiracyj
ib
rowiioważny doktiiicnt wydany przez wtaściwy orean s;idowy
i
71il1ie1k,iiti ni osolsi. krok”, (tOtyez\”
wykoiii\%cl in siedzihe lub miejsce ni,n;eszk,iia lub illieisce
i
l”7.P. \YysiawiOIfl nic
„ilo”iiiicja albo doktincitt. w zikresie okrclonyiu wart. 14 n,i. I pkt 13. 11 21
WC/eHflej niż. () nhlciecY pizetl tipt> WeIhh teritniu 5KlidiIiii utcil,
to. 4) sklad; dokuiiteitt lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca tot
2) pkt ID. 2)
siedzibe Itl) UIttJXCt ziihiit”szkinia, polwieidzijice tidpowietinio. ze.
ni ubezpieczenie \polec/lhe lub zdrowotne albo ze
1) ile zalcsi z tiplieaiiieiii potlitkow, oplit, klatIck
wri? Z cwenhtiil;tyiihi OdsetkWIII
ziwarl pf)n)zun)it:ie 7 WJilciW\”ih) OFIUfl) W spriwe SJi.it >„ch iialeznoei
lub rozłożenie na ruty
lub w”Lywnami, w szczesólności uzysku przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
ystawiony nie
w
oreinn,
wl;iściweio
decyzji
zaler.lych piat ności lub wstrzyiiian ie W całości wykon;iiii
wczenic ni 3 miesccy przed tiplywen terminu sklidania ulen
—

b ) nie otwarto jego ikwidaej ani nie ogloszosm upadłości. wysian lony nic
upływem terminu sk ladania olei.

WCZCSO C niz

6 miesiecy przed

lub miesce zinneszkinia ma
12. Jeżeli w kraju. w którym Wykonawca mi siedzibe bib miejsce za,nieszk;mia
W rozdziale VI. I I. /aiepuje
inowii
których
O
.
osoba. której dokument dotyczy. nie wydae sic dokutiteniów
osoby albo ostu
wskazaniem
ze
sic je tlokunieitrein ziiwiettjicym odpowiednio oswirdczenie \Vyki iluwry,
Aożonc przed
uprawnionych do ee,o repi-ezeiltaeji, lub oświadczenie osoby, której dokument mat dotyczyć.
zawodowceti lub
notiriuszein lub przed organem spilowym, idminiilraeyjiiym albo oreinemu sainorzidu
lub niieisce
Wykonawcy
ieąkaiuia
„aiu
gospodarczego właseiwym ze wzglcdu na siedzibę lub miejsce
.
iii tej osoby. Terminy okrclone w rozdziale VI. li stosuje sic odpowiednio
z;nnie-,zkiii,

do osoby majiuceJ
11. Wykonawci nancy siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
wskazany w pkt
dokuntent
miejsce zmiieszkinia poza terytorium RzerzypospoIite Polskiej. której dotyczy
ukreslonymn W art. 24 ust. I pkt 11 i 2
10. I ) sklada dokument. o kiól) in HRflĄ) w pkt II. I w zikresie
ktoryni miujce”imieykaiiii ma osoba. ktorci dokument imi;aI dotycyyc. nie wydaje sic
Jeżeli w kraju,
osoby złoionyiii przed
takich dokumemitow zastępuje sieje dokuiiienteni zawierajacyim oświadczenie lej
lub
noluriuszein lub przed organem sadowym, dmmisli”ac\jnynm albo oreniein s;umorzpdu zawodowego
w rozdziale
gosiiodarcjeeo wii-ciwynm ze widejui ia miejsce zuiniezh;uua tej osoby. Termin okrelony
\ 1.11 stosuje siC odpowiednio.
wspólnie i i niiycłm
14. Dokunmeitty lub oswiadczenii (dotyczaee wy koiii\ cy/wykoimlwcow wysiepu acycli
w art. 22t
podmiotów. na których zdolnościach lub syttiacji polega wykonawca iii zasadach określonych
j kopii
w
elektroniczne
go
lub
elekironiezne
tismiwy). składane a w or%t”iIma)e W (Ristici dokunienlti
flkowanyni.
kutii
dokumentu Itib oswiadczenui pos\yauczoiej /i zeodnosc z onginiIem podpisem
posiad dokumentu
!obowi,zanie, o ktorym mow 1 w rozdziale V—l. I ) należy zlozyt w orygintle
cJ za Zgt)diiOsC z
poswiadczon
oświadczenia
lub
elektronicznego lub w elekt fonicznej kopii dokumentu
oryg i najem 110(11) scm ku ali 1 kowanym O.
jezk polsk Ł
I 5. I )okumnenty sporzidzone w jezyku obcym inuszi być „lozone wraz z tu; tuczeniem na
której iflOWi win.
mntirinIcj
stronie
na
i;hitrnetowcl
mn;i
lo Wykonawca w tirinumit 3 dni od drut 2n—hieszeze
przynaIeżntici tło
biakti
m
lub
pr/ntIezTośe
o
iadczenic
ou
enmn
56 ust.5 nslaw> P/P, przekaże zamawmajac
ze złożeniem
niz,
IVP.
ustaw>
23
I
ust.
nit.
24
Pkt
w
nowi
o
którci
tej samej grupy kapitałowej,
ii
Z mmvi)) uykomuiwe;m nie nn,widz;t tło
)mwiazumm
ze
dowod
pizetktawe
urnie
\Vykoi,awca
owmadcjen:m
e skł,ittmae jest w poiici
zakłncenii koikuimeitej; u norepowimimmn im uu,jclenie zti;iowiein,i. ()swiadezeui
tlckimirnicznt oimiTZoj kWtIi!ikOUniyr I mijUseem elekirnniezn>,n.
.

1”.

1.

Rozwoju z dnia
W zakresie nie uregulowanym SIW! zastosowanie nimja przepis\ rozporzidzeitit Mirósimi
\%ykotiiwcy W
od
zan)iwiajac\
26 lipca 2016 r w sprawie i”odzajow tlOktnhbento\y. jakich inoze zatłuc
potepouLmi o udzielenie /anloWcnil.
um”wiidczea Itr)
Jeich wyko;iuwei nie zbiż>” eokumciuiu. O krtryli UlOWI W rozdz. VI. I. nmejs”łei Si\\Z.
lub innych
ust,nu
PLl”,
I
ust.
25
art.
umowa
u
y
dokumenttmw pot\ymeidnmjacycll ukolicznośer o kti”mych
,
niekompletne
są
dokt;menty
lub
oświadczenia
.
postcpowuiii
doktimnentow niczbednyeh do przeprowadzenia
dii
h
ic
wezwie
jmmiwi,j;ie\
iwo,e
p1
Wal
o
pt/tł
Zimiwiajiceg
zawierimia biedy lub budza wskazane
„

złożenia, lizlIpełIltennI, poprtweIu

w terminie przez siebie \yskazanylll. chyba że 1111110 ich złożenia oterla

wykonawcy podIeaLiby odrzuceniu albo koweczne byłoby uniewazlucnie pos(epowitlIi;I.
IQ

Jeżeli wykonawca ue ilt,żyl wyn1aLanycl1 łlelnollhlcnlctw albo złożył wadli\%e luel1Iolc1c(\y,
zanlawiajacy Wezwie (II) ich złożenia w terminie przez siebie wskitzlnyl1I. chyba że 01011(1 ich złożenia ulena
wykonawcy llOdle4a odriticeaiu albo kOiIieciile hyl(lby tIIHeW1lZllIellIe ł)o.ąlboWa1lia.

20.

W przypadku wykoniwcow wl1olnie ubieĘaiacycll sic o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych
l10d11It)\y, na iitsohar li LIórV(lt wykotiawca P0leI In zasadach okleEilollycii w jut fli IISliI\\y, kopie
dokuiiientuw tloiytzacycli odpoyiediuio wykolla\ycy lub tych podmiotów, niocil byc uowi1Idczol1e za
zŁL(1(lnOsć / Ol) eiiiałern Pl
\yYl\olunycy illun te podtiiioty 1111(1 w\ kinawców wspolnie ubieLajicych sic O
udzielenie ziiitowIenii l1ubliczic.LI) — odpowiednio, w zakresie ktżdeo 7. lich dotyczą

21.

PoswiadezLIlia ii iioclnos
oryejniłein ilokonuie odpowiednio Wykonawca, jiodiuiioi, na kloreeo
zdolnociach lub sytuacji poleca Wykonawca, Wykonawcy wspolnie uhieeiijacy sic o udzielenie zant”wiciiia
albo podwykonawca w zakresic dokunicjiluw lub oswiadczcn, które kazdceo zuch dotyczi.

22.

Powiiilczcnia za iodnoc z oryr iniłcm cieki runicznej koili i dokuiiientu lub oswiadczenia I tsicpuje przy
uzycii kwili likowitneco podpisu ełcki roniczneco.

23.

W przypadku pl7cklzywinia przez Wykon;iwcy dokumentu elektnmiczneeo w Ibrmlcie poddii;icyin dane
koinpreji, opalrieiue pliku zawIclajacco skOnIpresO\YInC tianc kwitliłikowiiiyni pod1iiscni elektroiticznym,
p0yiIdc7tnieI1l przez Wykonawce za yi.odnoc Z Itlyinhliłcilt wsiy.tkichi
esi rowltozniczne
ełekitoiikzn cii kopIi dokulliclltow zawiMyc(l w tylu piiku z w\jlik1elu kopi po\%iltIc!0nycll odpowicdiiio
117CL lnnc1() wykctriiwcc ubiecajaceco .ie wspoliiic / lilii li uditelenie niIno\yeiiia. ni/cz podiiiiiii Itl
klol-et!o idoliiociicli lub .ylUlcii polce-it Wykoiawct ClILi. Z wy1iikieiiu dokuilleiltow 7IOJ(tilyclI W onciiiale
pdpIsa!1yC11 k ll:flkowany”1I plidpiselIl elektntillczllyill

21.

JejeE oryzilla I dokumentu lub cj.wiadczcnia. o kiórycll mowa w dn. 25 ust. I ustawy. lub nne dokumenty
lub oświidcicnia składane W posiepowIniu o uclzeIcrtie zalnowicnia. nie „usttiy sportadzonL W p(lstIei
(lukuineltlu elekiroiiiczrteio. wykonawca nioze spornidyic i priekaznć elekironiczna kopie posiatlaIleio
Llokulnelitu lub owiadczeii la poswIadcktIli kwal i flkowinym podpisem e lcktroniczllyin.

25.

PIJYP;tdkt wskazania przez wykonawce dnstepności owiadczen lub dokulneniów. o których IiiOWt W
l{oztziijle VI SIW! w iorlnie eleklrolticzllej pod okresłonymi idreanii inlerlletowymi oeC)lItodoteplnch i
be/phiiliwcll baJ. dilIyen. /alllaWlaiic\ pohiera nuiodzielnie z tych baz danych w4azane przez w\kollawec
ow adczena lub dokulllcliiy. Jezcii c,switdczenij i dokuntenh. o ktoI3ch lilowa W zdaniu piefl\siylI] Sa
sporntdzune W je,ykti obcym wykonawca zobowiazan jest do przedstawienia ich tluinitczcitii ni jczyk
polti.

2(3.

I lekroć w S I \k Z. i t:ik/e w za icznikicit (10 51 \% Z w ySLelluje Wyln()C pOd11iflyll1 id dilkulaeniow lub
Ibwiallczen lub tez luolwerdzin
doull1eiIlów za zodnoc z or\eiiialenl. t,lIcży uczci to rozumieć że
oswiadczeiiia i doktmenw le powinny Inc opatrzone kwaliflkowanym podpeln eleklronie/llym Osoln
(osob) uprilwaiollel (upr:lwnlolyciI) cło Jeprezelilowaiiia wykclltawcy:podnliotu. III iaMlbae h kIi \yluaci
kioreco wyknl1lwc,i poleci zciilitie z zasaLlailil reprezelitaełl wskjznynii we wIec”.wyllI rcłesir/e lub osohe
(cJ\ohy) UOYii/liLlil;i cltt lcpezellIo\yaiiia yykona\ycy- podlnlolLh El-I zasobach lub stuiup klolego

\yl.-koila\yca l1olea ni podslI\yle pelnoilociclwa.
27.

l”elnoniocnictwo. O ktorylll 1110W) 1V iki 2o utI nŁorenl lewaznosci IlluSi h\ć zlozone W posIali
elektronicznej. opr/ole kwiłiFkowiily:11 podpisenl elekiroiiicniym przez osubc y upilwazniolle do
relurezeniac I wkizine We wlac iwyiti rdest ric. !lniwiajic\ doilllszcza złojenie elckroicinet kopii
peinOlllOcnict\ya pOUiltlc011cJ piez nuiiiuszi kw;illflkilwanylo podpisem cleklroniczi\ni

VII. informacje o sjtosotiie porozunhicwalliil się Ztiiiiwitjąceo 1 Wykoiiawcani oraz przekazywania
dokunieituw, a t:ikże wskazanie cjsob uprawnionych do porozumiewaitil się
oswi;idczcń
7 W”ykonawcami.

I. W postcpowlliiI

cl

udzielenie zitw wieni

k<llilunikacja pooliedzy ZiiiawiijacyllI a WykL1nawclIni

W

szcz.egolnoci składanie oswiadczei, wIlioskow (innych niż oterta), ziwiadoinicn oraz przckLzy\Ilie
ITI lónulcl i odłiywi sic elektl-oltic/ilie za posrednictwcnu dedpkosyaiitwo formularza dOStę,WL”i,”O na ePUl P
We wszelkie; korespulidclw i
oraz IIWOS%JJIIiOJII”I,”O przez iiuiUPo rial (Fornuihr: do Ao;;:ui:ikaćjQ.
zwiazanej Z llinicjs/ylll hls(cpowIlIieln !unawiajacy i Wykonawcy poslugują sic numerem ocłoszeua
(I-Ś/P. TJ D lub li) postc1luwaiii).

7

2. ZaIlla\yiiijacy I1ioe róXneż koluLIiiko\yać sic z \\ \konawcalu: Za pOillOcil pot/ty clekiroiiiceiiej. eiiiiil
Yaliitflci(_i!Tajż W!( tfz_.pt
3. [)okuincn(y elektrojuczite, oswclclezeilIa lub elektroniczne kopie ilokuinentow lub oswiiidczcn skindatie sa
rzcz Wykonawec z posrednietwem /„„onnzi/ai”;a; do k;izinikw ft tiku zalaczniki. łtiniawitipcy doptiszcza
równiez. inciżliwosć skltidinia dokumentów elektronicznych, iiwitidczen lub elektronicznych kopii
ii pomoeti poczty eleklionieznej, lin \yskIztinY w pkt 1 adres emiujl:
tloktlnenów tui iswitidczen
spor;dzenia ukkuuuenhu\\ eteklltuTIie/Jflcli. t),,”,ytti(jezeIl 1(11)
S;iosoli
;t.l(\”uiI.iI,\\ luid,”.4i]
ailituini okresloiuyini w
elchironicznyuh kopi (lOktiillelltó\y ltiii ()sW”ItideZCn niti. WC z.0(ly Y wyi
rozporitidzeiiiti luczesu Rady Minustiów z dnia 27 czerwcu 20! r. tu s/wint u.—iu;a z;”ou/Arin” Aoiiiićiitkitj:
t/cA JtcltlIL:Iiu7

1” /u(uit/lOuiuiiiIii

iU/h”/c” J”

:(nn(u;iic;iw p(ąh/tt”)i”/o O(ĆC ilu/O1tj)iihUhtui i/wa”tiłOiiiitmid

doku,nttuoiu /knymc,zydi orl/. uozporiidzciuiu Muuiisira Rozwoju i t1iiuii 26 lipca 2016 r. y .tpran”ó”
II „koi lat t”ti” ti” /)Osh”/ OIt”LiiI lit (1 ?IC1.11 „ft „III
ati (II t”ItiJtjC”
tjdtić
jakich lito:
iti (/.tż/ 611” ćlć ik Iii)) II!tiI t”
„Uli! Oli „tu „lita.

4. Wykonawca może zwrócić sic do Zamiiwiajaccuo o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jezel i wniosek o wyjaśnienie Iresc NI Wł wplynie (10 Zainawiajacego nie 1/lit”] fliz (10 końca dnia,
w k(óiyin uplywii oołowti teruuiintu skladtinht <tIirt, łarnawitiiacy udzieli wyj;isnwuu nezwIocziiuc, jednak nie
IĆ/fliej niż na 6 dni przed uplywenu lerniunu sktidaniti okn. Jeżeli wniosek o wYjaśnienie lreci SIW!
wplX nie po upływie lenn un, o którym 1110W 1 powyżej. lub dotyczy udzielonych wy tiśnirn. Zainawiajacy
lunie udzielić wyjasl]ień albo )oć,ostawiĆ wulil)SL”k bez rozpoznania. !ttIfltlU”itijacy”flhIIiieści \yyjwnieiiia lii
Stronie inteflic(OWej, lId ktorej LidOsICpnl()nO S I Wł.
6. I”rzedlużenie leilninu skladanizt okn nie wplywa na bieg terminu składania wniosku, ° kóiyun mowa w
.

rozdz. VII. 5 liillie1szej SIW!.
7. W przypadku nozbieżnoscu pomiędzy treścia niniejszej 5! WZ, tu treścit udzielonych odpowiedzi, jako
obon l/u IŁ I n IL/\ I zyj IŁ WŁ SŁ Pism i / IW IŁ r ijit Ł4) 0/fli S/L OSWI IdL/Ll1 I L łani iw 1] IŁŁ j
S. Zamtuwitujacy nie ii zewiduje zwidtsnsi zebrania Wykonawców.

VIII.

%Vyiiiat;iiui;i

dol cttce

WiI(liUhll.

Wykonaweti zohowia,iny esi wniet waultuin w w”stukosctS 000,00 I”LN (ilounie: pięć lyskc) zlolych)
skkidanitu okn!.
Wzidiuni ino/e tiye wniesione W
peniudzu;
1)
poreczen itch bankowych, lub porcezt”nuucll spoldzielezej kasy oszczeclnnściowo—kredylowej, Y tyiui.
2)

przed uplyweuii tenhlinu

2.

że poreczeille kasy jest Zawsze porcezeuuehll pienicżnyuli:

3)

:wtirinctiuh btliWotk ccl::

4)

wanuiicj:wli ubezpieezeinuwyelu:

5)

porcezenuich Iid/iClln\Uh nr/cz poduiniy. O których nowa W In bh uą. 5 pkt
o utwor,eniu l”olsk tj \eiicji Rozwoju Puedsiebuorczot.ci (Dz.

9 listop;uul;u 2000 r.
35))
:3.

.

2 USLIW\ z dnia
U. z bm r. poz..

kunio Zaniawiajaeeao:
90—050 Łódź tul. Piotrkowska 66/168,
hulk
O/Lódź,
S.A.
Parihis
Polska
PLN (złotych) w banku flNl”
PPABPJ PK:
5680
SWI FE
(1020
0000
li
10
2030
09
0045
unilku:
ric!
iw
166.168, nr
iioirkowta
Łódź
00—950
ni.
(}l.ndy,
Polska
Ihmk
S.A.
Paribas
HNI”
banku
w
(euro)
LUR
nucIltInkIl: 72 2034) 00453111) 0000 (1034 1421) (SWI LI: !„I”ABPLPK ; IIŚAN:I”L 72 2030 004.5 3 I 10
(JOOIJ 0034 1120)
nuycd lIply\\eltI tcu”unuutti skkudtnii oleul. li/V C/ViI 1:1 ier”niIl W flic”lUIiiu WaduuIi W !(YIiIe pielik/tlej
przy jnluue się Icrnnn ll,naniiu lin rtiehnnhii Iniiukiuwyuui ZIllltiWitljUTt(I.
• \V przypudku wiiuesienia witlitnil XY innej wiIticIe iii PŁN na rachunek wskaz,uun” ilu Wpl:ul\ w PlN bank
ukuli na r:uclltunktl huuikitwyun ł:uin;uwuuiace:o
/:uruiaw[tijaceco doknnu lei 1nzewaluunwiuiil litu PLN
niż wysnkose wadium okieślonu w VIII. t.
ilu/”ztI
byc
ona
utioze
znajdzie sic kwota wyr:użouui w PLN (nie
w PLN, a ryzyko ewentualnej
wyra2oii
Wykonawcy
kwntc
zwroci
W takiej stnucji !aiuawiuacy
po
zwrócona
Zostuulie
klóra
lirzewaIutoX%uIiu (tj. ryzyko
wplieoiiu
kwota.
kwoti
a
pouniediy
rożilicy”
W;ulium WIIdIS/OIIC w pieni utl;u ialezy wpucić puieleweuii 1:1

—

—

—

min je kursowych) poniesie Wykonawca.

•

\k przypidkti wniesieniu w;dinu:i W wlocie PlN nt rachunek wsk:uzun dn wpkuiy w LURO. bank
/u:aawuJuuccto cokn:ia ci prze\yaituLo\yuuuiu na I .LRO. zutcilu iti nucienku bunknwyni /„aunaw!. ulce:”di
S

znajdzie sic kwota wyri2.oiui w I liko (po przcwilutowauiu me noże otia być niższa niż wysokosu
wat! miii okresiona w VIII. I. W takiej sytuacji Ztuiiawiajacy zwrocj Wykonawcy kwote wyrażona w
I lR( ). ryzyko ewetitti.iliwi niżilicy tm1icdzy kwoti \YpłlcOlli 1 k\y0I,i. kiori zostanie zwnicoiii po
pi/.C\%a1t110yal)iLi li. niykti o.”iiic kIlrso\yycii) xniieic \Vykoii;,yc,i
3.

„

t

Skuteczne \YtlEesltIlje \ya(LIIIU W pieiiiitli.ti lasteliuje / cbwnla LI/Ilallia sIOLIkOW” pienic2nych na rachunku
li;iiikowyiu 7zimiwiijace:o. o kloryri uIo\4l W rcizdz VIII. 3 litIiei/cj I\VZ. pized ti:iyWciii leuflitiu
ktdLnia titrt (t. przed up\Wttll (tIUL L e(I(L”.tLlY wył dom
jIko osLllee/lly leruuii kitłania ilitn),

\V przypldkLl \yl)iCSienhil \yaLIItIIll \V tólillie liniej 17 pienie/110 pOW”y/5Z) (lOkLitucilI ualwy iłozyć w
oiysirsile \V postaci elckiroiiiczmiej zil pohre(Iniclwcm dedykowiiiego łorinulIrza dosttpilcgo 10 Cl”tiAI”
orl/ u(lOslcpIliOileUO l%CZ flUnhł”()rtai.
W lUz) „adku wioszcilia Watlililil W orillie \YIiIlC!i hillkOlNej lub tibez1iiec eolowej. rwiirancja iiitis; beć
e\yirii)Lj;i

Ilicor\yoImI „Li. l)CŻ\yiiLIilkO\ya i P”1
15eillfle /ati,lIiiLr zIn,l\yIJice.o)
llitr\yszc
pori.IdzOiiil zgonie Z ObO%yIi7tIjieynhi przepisami i l)0yiI1na ziwiei;tć IlasLtpuóice clcnienty:
a) nizwe dajaceo zlecenie (wykonawcy) henelicjeni.i ewaraileji (niill:lwiaaceeo), wninti (banku lub
iIlSlyItiLj
uhe/lieezeil owe
udzielij4cycll
g waraliuj i )
oraz
wskazanie
ich
siedzib.

h) kwinc ewarilicji,
c) termin ważności gwarancji w lur iwie .„.()d dnia
do dnia
d) zobowiazanie e.WIranti do zaplacenii kwoty gwarancji tli pierwsze
danie ziiiiiwijacee,o W
sytuiuj;icli okrb)oiiyeh win. 46 List. 11 unit in. 16 ust. 5 Li%llwy z dnia 21) stycznia 2004 r I „rawo
101110W ICh 1 ubici nyc h.
7amawiIlacy hiw tiopuszczit itiożliwosci LIillJeszciCil I W tresci gwarancji klauzuli dotyczacej posrednictwi
poduiitnow trzecie It

7.

7 tresci cwirancj iiporcczenit winno wynikać bezwarunkowe it każde piseniiie zadanie zgłoszone przez
Ziniiwiijaceo w terminie zwiatarlii okna zobowiazanie Gwaranta (10 wypłaty Zamiwiijacemu pełnej
kwoty wadiuiii w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a I 5 ustawy PiP.

8.

( )trti wykonawcy. który nie wiiiesie wadium lub wfliesle w sposob iiieprtwidlctwy zostanie odrzucona.
()kolictności i /15111)” zwrotu wtditiiii. jtCO przepadku ont, zasady jego zaliczunij ni poczet
ztbez1iieczeiiia naleiyteeo wykoaania uniowy oktesia ustawa Pil”
\\ acliuni ititii zahezpeczoć ocrle priez caly okres zwmiziiiia otertt, puczawszy od dnia. w którym upiywt
leniu n składania otćr

).
I0

IX.

Termin związaniu olerti.

1-

Wykonawca hedzie zwja,any oknu do dnia 27.08.2010 r. l4jcg lernijnu zWitz;tnia ok-ni roZpoc/yiiii sjd
Wraz z upływem terijtinu składaiijt okn. (art. 85 ut 5 ustawy Itl”).

2.

Wykonawca moze przedltiżyc leriluin zwiaz.iiira ojerta. iii mis iiiezhedimy do zawarci tituiowy.
snuuodzjelnjc lub iii wiuosek /liflaWiajaceeI), Z lyni. że Zaniaw”iajacy rnoze tylko raz co najmniej tui 3 diii
przed uplyweiuu ternimuti lwia/tuja olenia. zwrócic sic do Wykonawców o Wyra/cnie zgody iii przedłużenie
lego lerirlinu O o/nie/Ony okres lic dlużs”y jediuik 111/.60 (liii.
Odmowa wyrażenia zgody iii przedłużenie ternitnu zwiazutilil cikrit nie po yciduje utraty wadwrn.
„rzetłinzen je terminu zw iazaiiia okot jest dopnzczalne kko z jednoc,.esnytui przedłużeniem okresu
WilżtlOsli waditinu albo. jeźel i 11W jeSt ((I tnoiliwic. Z Wfl iesieluiein hiOWeCO wadiunu na przedluzony okres
zwimnhluia ulena. Jezel przedłużenie leriiunu zwazanit ctkiti dokonywane CM po wyborze ok-rtv
uuajknrzyslniejszej. t>l,owiazrk wniesienia nowego \ąadiujn lub CCL) pnzedłuzenit dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta zosiała wybrana jako najkonzystnicjszt

3.
3.

X.
1.
2
3.

Opis sposobti przyoh%ywania ofert.
Wykonawca hiloże ilo”yc jedu ok-oc.
C )feiie oleiy znzy ć w terminie do 28.06.20 IQ i. do godziny 1(1:00
Wykonawca sklada 0ICI1Q li posreduictw cm For,nnlurza do Joeuhi, :nihmj”, H”I”LWJUHUI of”fljr lub
it”fliosku dostcpneeo na epliAl” i udostdllnionego r whlież na uiinl”tutilu. Klucz Itibliczny nezbeduiy tło
zaszyIiow;iuuit olei-ty przez Wykonawce jest dostepny dla wykouawcow ni uuinil”oiiału w Szczegółach
postepowana. \kykonawca szyl?uje składana okite Iloslucujzic sic Ideut likttorenm 1(IstepOWtn
iL 011/
po[11ailylil kitle/cnI puhlic?aytul wykoryssttiic Apłikare do szylrowinja. W :on:muaiju oferty
9

\ykoitawca zobowmzaiiy jest podać adres skrzynki elą!.\l”. ii któiyiii prowadzona hedzie korespolideilcia
!\% izirtia /. postlnnyatleni.
w form twe
Oferta pciwiiitut być sporztdzon;i w tzyko polski, z zauhowiiiiictu postaci elektronicznej
tlx ps lub odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznyiii. pcisot)
danych pdk doc. doex
mninii”oriil. ()lćrte
zlozeoti oferty, w tym zasiylrowanii ofcrt\ ophlll\ został w Retimlaitijitie kor”ystinia Z
5kiiiti
OeI1y o;)itrZOnet
ziożeiii;i
mo7li\yoci
nirle,.) !t)yć W oryiiiale. Laii iwi;ticy Inc (toptiszcza

kwaliflkowatrymn podpisem elcktroiitczo\l1l.
Wykonawca

5.

noze

przed

uplywem

terminu

do

zmienić lub \yycoflić oterc za
Itib wtiosko (Iostclillcio na eP( fAI” i
\yycl)ltItit oiiflty zost:ii opKtlly \V Instrukcji

skkidania

ofert

ZOLLittiI. Ziiiiiiii\, \YyC0ftiliZi ofeity

po.rediict\%eii ltriiitilirzi do
tldost\pliIuml\ cli iÓ\YllieZ II. iiiiul”ott;ilti. pOStib Zl)iIiii13
uzytkowttika doswpncj na nit nifortalu.
Wykonawca po upływie (cr111 irin do składania oIrt nie

6.

może skukcznic

dokonać zmiany

ani wycofać

!i(i/oflef olcny.

7.

X

-

o.
\V pizypitdku koniccznoci / lożcnia w olurc ie ki ILu dokunieitlow, (np. oferta. JI DZ. elitomocnictw
tiIcmnlci przedswbiorswa) Wykonawca powinien te dokumeiiiy zapisać jako zip dopiero zlszytr(rwac
Aplikacja do szylrowania także jako zip.
prawu lon e
Ok na nin i zawieni ć nw. doku men ty i ośw indezeir ja, pud p ki lic przez nsol”y mi
kwalitikowanym podpisem elektronicznym i złożone:
zu Zalacznik Nr I do S]WZ,
:t) Formularz Olenowy sponzirdzony i ypcłttiony wedlug wzoru stanowtiiceL
wriz Z
w postaci clcktrori”cztiej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastcpnie
pukani i stanow tacymi olente skompresować do jednego plikti archiwum (ZI 1”).
w,oreitl
li) Jednolity europejski dokument ztmowicnia (J I DL) Wykonawcy spornidzony zwdiiic z
uioptjskitj
I
Koousj
standardowego lormularzi okreslonego w rozporzidzeniu wykomiaw czym
wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/Ul w zakresie wskazanym w SIWZ
m, a
zalacznik lir ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektroniczny
P).
(li
archiwum
pliku
flbtej1nie wrn,. z plikami sttnowiacyin i olcrte skotnprcsowac do jednego
w postaci
c) Jednolily dokument (JI I)Z) podmiotu trzeciego na zasobach. którcco Wykonawca polca
wraz z plikami
elektoniczitet opatizonj kwalifikowanym podpiseot elektronicznymit, a oiist5pnie
.stanowiacyllii otertc skontpresowac do jednego pliku archiwum (Zll).
. Pelnoinocnictwo
d) l”elnontocuictwo ib reprezetitowania wykonawcy. o ile oterte sklatla peliiniiiouiiik
milsi zost,ic złozi,tie wraz z oferta w oddzielnym pliku. w wstac elektronicznej o;xitrzoue
kwtIilikoą.tttyitm xrdpiseni elektnnnczttyni a ttas(cpztie właz z plikami slaiiowiacyiili olefle
skompresowane do jednego pliku arelitwuni (LII”).
jeżeli wykonawca polc.a na zasobach lub sytuacji podmiotti
c) zohowizt,anie podmiotu trzeciego
tn. a niistcpmtie
trzeciego w postaci elektronicznej opairmiicj kwaliFkowiiityie podpisem eleknoniczny
.

—

skompresonic dojcdneeo pliku irchiwuni (LII”).
dokumentu wadialnego
1) w przypadku wnoszenia wadium w tronie innej ii, penieżna. iineaitł
in
(gwtriliicj lub porgczenia) należy złtwyć w orygi naW w postaci elektronicznej za posrcdnictwc
niinrPortil.
(ledyk(t4%iioct<l formularza di,sfepitcm iii ePUAI” oni!. ud()stepiinrneiI, przez
\4ktże czec zimnoyieriit. która zarnierza powierzyc podwykonawcom i nazwy
wrazi plikami stanDu tacynii

9.

oleic

Wi.koiiayca

pt t I wyki iii we I W.
polski.
W. I )oktimneoty sl)or!tdzOne w szyku obcym sit sk ladoie wraz z tlu maczenieni na cixk
siwi..
I I. lreć złozoncj oferty trusi odpowiadać treei
12. Wykonawca poltiesie wszelkie koszty zwiaztijie Z przygotowaoieiu Z !łO/.tfl!Ctfl ofely.
Pil” oltriy sklitftiie w
13. Zitiaw (tacy tiloriitijc. iż zeodnie z art. 8 u zw. Z iii. 96 ust. 3 osiaw\
tt od chwili cli otwarcia Z
(1 zili)o%\ ie;lie publiczne sa itwtie i pudlesia ttdnsicpnieiii
tisiawy z dnia lb kwietnia
wyjaukietn ioforitiicji stanowiacycli ttcoitoce puedsieboistwt w roztitilienio
l50 z późit. „lii.), jeśli
poz
Tr
153,
1993 r. o zwalczaniu nieue/ciweI kooktoencji (l)z. U. z 2003 r.
i Jedilocze%ntc
udosftpti;ine
one
być
lntwt
nie
Wkoj1twca w wierne sklt<iinii ofert zisirzed. że
twa.
przedsichitirs
wykazu. iż zstrzeżone intoriiiacle sttnow;i lafcit”iicc
Z tillia li
1. \k szelkie ilrorttitcje .StaIitflVtrct. lajeiuiiicc yzedseuioistwa W li)łtitiietlitl pzep%ow Ll.M\yy
lajcionice
jako
zastrzeże
Wykonawca
klorc
konkurencji.
nieuczciwej
kwietitit I93 r. o zwalczaniu
polecenia
ztiilaczenicin
iii
zjeditoczestiy
wraz
pliku
osobilyiii
w
złożone
zostać
powinny
przedsichiorstwi.
c/esc
jawna
..ZtI,ieznk ttnow laCy tafcrenice przedsichtortwa a tisiepztle wraz z phktrmć sttoowhtcyiti
skoiioresowane dojedieso pliku arcliiwutit (LII”).
10

15.

2itrz.ezeiie iiilc)rIll;icji, które „ile staiiowia lijellulicy przedsicliiorstwa W rO!liflhieiiiLi Lista\Yy (1 zwalc,.nnu
iyeucJcflycj konkiireiiLI i icdz e I r,iklowii iw. iaku lie;ąniLc;iw sktiikow;ic hcdźje zoilnie uchwali
z
S
?t) azcIzieriuki .OO5 (\yfli. III (LI” 74/05) ich L)dta1ilieiUeill.
Lii,iw,:cy elloriliule. że U pizypadku kt%ly \yyLoiliIwca t)ii7\ illit 0(1 I”icO cAyiilyc
W trVlEC iŁ 40
tisiiiwy 1”!]”, t złożone przez niego WyjasiUeniil i/lub dowody si,ilulwić liedit tijenililce przeLlseliorstwi w
lOztililiciliu tIsta\yy O Z\yilIC/itiIilI iiietic”ciUeł konkurencji Wykoiiawcy hedzie iriysługiwitlo
prawo
„

lb.

/istiJe7eiilt

17.

3.
4.

2.

3.

tijeiiiii[cii

przedsehorstwa.

łriciliniotow”e

zistrzczellie

ziimiwiliicy

Li/rui

iii

zaticźeuia.

Miejsce otwiircia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Limawiajeego w dniu 28.06.2019 r., o godzinie 11:00
Otwarcie okn lastepuje poprzez uzyce Aplikacji do szyfrow;tni;i okit dostcptiej
na niiniPotttlu
dokonywane jest poprzez odszylrowanie otwarcie okn za porn(Ica klucza prywatteco.
Oiwarcie ulen jest jawne, Wykonawcy 111cl uuzeslniczyc W sesji otwarcia ołert.
Niezwłocznie po otwarciu okn Zaniziwiajacy łalilie5c na stronie illiernetow ej in oli nacje z otwarcia okn.

XII.
1.

tki)
t

„z.u

XI.
I.
2.

ich

wy lic/ii

w syttiic;i kiedy Wykoi awci oprocz stnico
jedtioczesitic wykize, iż.
(.iiit :lIt)rillicJest.liit)wii tlitnlnict piziLcbiiirstwi.
Ok”ti. kwrcj ti”esc ile hediie Li(I!1(FYiliiitc Ireci SIW!. / zc4rzezciuein art. 7
)kt 3 ti,gi,wy
;.L).%ianle „MIl”zLlcoill (iii. r) Lisi. 1 pkt 2 ustawy I”JI). Wszeli\1L nicjasllt)sci i obiekcje (łL)Lyc/iee Iresci
/a})IS(itV W SIWI”. iiiilczy zatLili WyMisilic Z I” iiiawrijacyni przed lerirriiieiii
Iulmi;i olLrt W trybie
priewdziinyni w iozdziile VII niiiicszej SIW!. Przepisy Listawy PZI nie przewiiliiia Lieroclacji
wirtlnkóU tidzeltrnit ZIflIOU itliŁi, W tylu zapiStiu plojekiLi Liflow)” po terminie otwarcia
olerl.
skui ce/ne

Opis sposol)u olilicźaiiiit ceny.

Wykonawca określa cew realizacji zamt”n lenia poprzez wkazitnie w Fonnularzti olcriowym
torz!d/.oilyn wg wzoru stanowiacego ZaI:jczniki nr I do SIW! itc/flcj ceny oterkiwuj brutto za
realizaele przedriiiitu ninrnwenia.
L:iczna ceni oknowa brutto musi twzgledniic wszystkie koszty zwi;tzane z realinicpi przedm oli
zaniwicnia zgodnie z opisem p”zediuiotu zalilóWicnia oraz wzorem UmOwy (lkre5lOny11 w niniejszej
SIW!.
Ceny Clisz b\c: poLline i W) lic/one w zaokrigluniu di, dwóch micisc LI pr/Lei ikti ( zasada zaokr.igleni
ponzej iuilezy kiióctiwkc pOliiniĆ, powyżej i rt”Wne S należy zokrac I ić u gt”rc ).
Cena ołerły U nut inc U ynizona w zło sch polskich („IN )Jeżcl celi zoi.iiiie podana w walucie iiicei to
!;nnawiajacy w celu oceli)” zlozonej olcrty dokona jej przeliczeni na I „LN wedle srcdiiiegc, kursu N I
na
dzień otwarcia okn.
Jeżeli w postcpowanti zlożon bedzie okna, której wybór prowdzlhy do IlowsIna u zanawwjieco
i,howiiku potłtkl)wceo zgodnie z pl/tji;n11 ti podatkn od towirow i usluc ziinltwiljc\
w celu l,ccily
takiet oierly doliczy tli, przedsitn ioiicl w niej ceny podaiek (3d jow:iflny i UsILI,!. kjory miałby ohowiaick
ro,”iiczye zeodiie / iyini przcpisanii. W takim priypadku Wykonawci. skłdijac oleilę, jest ;ohlcowtiiy
poi ilormowiu z11awiaacegi), że W\ bór ccc) olerty bctlzm prinyidzic iii> powstilia u /;tnlawiajicegt)
obowizkti podatkowego, wskazu ac nizwQ rodzaj) towaru których dostawa bedzie prowadzić do CLiO
powstaniu, oraz wskzupic ich wartosć bez kwoty podatku.
.

4.

5.

XIII.
Opis kn teriów, którymi zanlawiajiscy będzie się kierował przy
tych kryteriów i sposoiin oceny ofert.

wyborze

oferty, wraz z I)Od:Iiiieiii

w;i1

I.

Za okrtc najkorzystniejsza zostanie uznana olcita zawierijaca
kryi eriacl
(cna (Cj—

iaikoiiystnknszy

bilans liunkitiw

w

—

—

—

2.

Warunki plalno.4ci (Cfl)—
„I”errnin realizacji sukcesywnych (lostaw (Cj—

60
31)
10

Opis krytern”w oceny nieil y.
I)o każdego z kryteriów zostali przypisana Waga okresloi,a udziałem procentowym.

!amtwiajacy hedzic ocenint eleine:lty (itcrty odpowidnice kryieroni. przy czym kutie knieiiuoi
podiegiu
ocene puokostej optrltj O pUli/tj podane zlsid\ przYznawania punkiow.
11

)óliti
k

oecii;l oleiły
+

=

budzie stiiiut punktów uzyskanych z-i poszcz.eeoliie kryteria.

C”11 +(„

Sposób określenia ceny:
6(1
lorinularzy ole;towyuh przy twe warto—t
u-z”-Jkiuh
Zmawijicy ze
oleity.
celty hulanej
Ptiokituja „/-i ewie otcity ustina jest W sposób nislupujacy:
Cen:i

A.

—

ii )ni;”za

(„lNY otery

„Lo e.. do

CI
yi00

phi x

600

edzie C1.
iiijtiiz—.-i.a

—

C

—

cciii

cciii o k.rty

bid 10c/

beda punktowane w nastupujacy sposób:
14. Warunki pi:ii ności C,, 30
JOL) pkt
z:,iIi(i w terminie („0 diii od (lity wystwieiiit kiktun
LII)
ii
likliny
iplati w lurniinie 45 •5 dni od daty Wy”Stiwwlli
O pkt
iakluiy
wystawienia
duty
zapiali w terminie iti —44 diii od
45—59 duO
/
p
jntediu
nie
diii
u
50
tip
!t”rnhin
p/u;iwści
I
X(IIIkIL”!II(
jwdjć
(I-h”konana II” ()/II”(W I/ii/S1
—

—

—

—

—

C,,

ilość

=

(1011 LI6IY

x 30%

w n;isicpu icy sposob:
C. Termin rczIiz;icji sukcesywnych dostaw C, 10 „X bud ue punktowany
100
pkt
enia
zitiówi
l—7 dni od duty złożeni
51) pkt
8—14 dni od duty zlożeitia zainówiciii
e nr 9 L/lilii li/i pr:eiL—w/
(lI;ioncziicn ii (J/LiCh (111151 piiduc bmki”i,n, i/OSI (liii ItUh ut7innlolIieln
—

—

—

np. 8—

/4(1171)

C
3.
4.

5.

=

ilość punktów x 10%

z ilokladności: do dwóch
l”unkieji przyznawani olerloni w JM)szeuerólnycll kryteriach budzie liczona
OlCrtt”.
WhJt
miejsc po )izeuiilku. NijWy/szi Ilu/IX! puiiktiiw \ /nic/S ilitNOr/yStiI
kni niiiaginni
Zaniuwiajicy udzieli ziinowiuiiii Wykoiiiwn ktcimeo olerta iidjiowiidiu liedzic wsiyst
jsza w oparciu
najkoizyslnic
przedstiwicinym w ustawie PZl”, oraz w SIWZ i zlistinie oceniona jako
o podane kryteria wyboru.
to. że dw ii lub w licuj
iciel i nic budzic niożni dt.konić wyboru ol”rly najkorz tiliujszci ze wzu.ludu ni
::icy
.\pir-ąod tych okn
<„krt przcdMtwia iiki aiii hili,u, ceny- pozoMlyuli ki3 larum (Rui) oicrl, Ziiiw
zainlwiiiiuy
cenie,
samej
dokoiia wyboru oterty z niższa cciii. iczeli zoslan4 złożone olcrty O takiet
iaicego
znillaw
przez
nym
okrelo
nie
lenn
WCz\i ie wykonawców. którzy zIożyl i te oluiy do złożenia w
„

ohan dodaikoii ycli.

Informacje o lormalnościach, jakie powinny być dopelnione po wyborze ofertyXIV.
umowy w sprawie zamówienia l)UkliCzIie0.

.

-

3.
4.
XV.

celu zawarcia

ioiidu ze 5(11)1 (II)buli)coiy
to nie budzie wynikać
uinocoWailie
potwicrdzajacc ich Ulilocowanie dii podpisania umowy. o ile
ilOkUilleilloW zWic/A)iiVCIl LIG iilćrly
ykonawców wspoliiic ubceajacyeli sic o udzielenie
przypadku wyliorti oleny zlożoncj przez
Uiliowy reuulujaccj
zimowicnii Ziniaw i;iju iiiozc jadzic przed za%%.ircieili 0010W) przcO lwem-i
dzialaiti; sposób
cel
umowy.
striiiiy
wspiiłpiacc tych Wykoniwcow Lutowa tiki winna okresłac
ninc za
odiowiedziaI
solidarna
nich,
z
wsjitmldzial:niia, zitkre pite przewidziiiych do wykonania każdemu
irzednijolu
l
reali/au
okrc
o
uiauca
iuiii
tohejii
konorc
W\kiliiaiuc zanl(iwiciiii, oziiiizeiiic cyati ln%ai!a
\kyklUczciue i”aozuyim-ąi w y1iowicdzeit;a tiniiiw kii:isiirc;uui przez
701(1w leni. aw:o;nwn i lcoui;)
tło
czasu wykonania zanlowienii.
którciokolwiek zjeiii czlonknw
Zawarcie umowy tastapi w wzoru Zamiwiajzicewi.
l”ost;uiow unia usldone we wzorze umowy nie podieiaja icunujicjoni.

powiiiiiy
Osoby repiuzeliujiec Wykontwcu liny j,o(Ipisy%iliu Ui11QWY

2.

iy

Wy maga n hi iIotyczz cc za bezp ieczen ii należytego wyko na n hi umowy.

Za; iawia;icy

OC

wYIiiiĘa

Wiesuilil zibezpieuien:a nilczytcao
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wykoitinia linowy

XVI.
Istotni dla sirnit posi;tnowieiii:i, klórc ziistait;i wprowadzone ib treści tiwkranej nutowy
w spriuwie za mówienia puhIiczuieo, iioIiie warunki nnuwy albo wzor umowy, jutru Z;tnitwiajcy
%yytui:ia od %Vylotl1u%ycy, aby zawar! z nilu ilniowę w wrawie zantó%yieIi:u puibliczneo u;u takich
waintikaclj.
Wpoi

LInIOWy. sttit lvi

XVII.

Z:ulaczuuik nr 5 do SIW!.

Pouczenie o środkach („clIroIt\ pniwuurj.

ls;iydcotu VYkcitii\yc\ 1 takie ittttciiiii poiliitiolou
c/cli nia lal” oti-il iitcic W i/\5k_lflin (l;iitcoO
/LiIWwIcIiRt (hal. poniosi lub iiiożc poniesu sikotlc w wyniku tsintspcniii jirzez L nlawl:tlaceeo pizcilisoW
ustawy I”LI przylngiiji środki ochrony pni1 ptyewidii:inc W dziale VI ustawy I”Zl” jak (ha poswpowań
powyżej kwoty określonej
przepisach wykotiiwczycli wydanych na podstawie trL I I tist. 8 ushtwy PLIk
Srodki ochrony lmtwiwi wobec oo oszcura o ziunówieniu oraz Sł WZ prźysłuuji rown ie oranintcioIn
WpiSiuI]ytii ilu I sW, o której mowa w art. L 54 pkt 5 ustawy „LI”.
.

2.

XVIII. Klauzula infortuacyjiia dotycząca przetwarzania danych osobowych
ZZ(MIfle -p art. 13 tbt.
2 riy,pornidzenia Parlamentu I :uropcjskieo.o i Rady (U I ) 201 6/67k) z dnia 27
kwietnia 21)16 r. W sprawie ochrony osob fliycznych w zwia,ku z prictwarzaulieni danych osobowych w
sprawie swohodttei.o przepływu tak ich danych oraz uchylenia dyrektywy y5/467W1
(olne
rozpor;adzenic o ochronie danych) (Dz. Ur,” Ul 1, 119 z 04.05.2016, str. I )„ dalej „.R0DO”, nilorinuje, ze:

I)

adnutijsiratoretit Puti/Patia daitycit osobowych jet Sieć Iśadawcza Lukastewicz
Instytut
\ylókieniuctwaz siedziba w Lody ul I rzezińka 51j 5
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest inożl wy pod adrcern iod(cąaw.lodz.pl
3) Pani/Pana danie osobowe Iir7thytrztuie heda ilu podstawie art. O ust. I lit. b) c) 1(01)0 w celu
zw:i./.un In Z psICpo\tnie1Ii o ud,ieleinie zaintiwienia iublic,neuo Kl LP—236—17 I)
lub w iwnazkti I prawnie %„sd[%14 nin interesent adlTiilitstr,tora na podstawie art. O ust. I lit. 1);
4) odbiorcami I”anill”;uia d;oiycli osobowych beda osoby lub podmioty, którym imdostepniotut zostanie
dokuinciiiacji pnstcpowalhia W oparciu o art. 8 oraz id. 96 inst. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
—

—

I „mwo zunowień piubl icznycli (Dz. Ii. z 201 7 r. poz. I 579 i 2018),
5) l”aiii;I”aint (linie osobowe wda przechowwane_ Z odnic z art. 97 ust. I ustawy Pip. lir/cz okres 4 lat od
dnia zakończenia postepowziuina O udiielcnie zaniówiciiia. a jezeli cias trwania urnowy przekracit 4
laur okrc przechow\ watiia ofleilnitfle caR czas inyani;i UOIOU\ liii” w oparciu in prawnie unisaditiony
interes adnnniistrauorit.
6) ohowiazek podani przez Panit Pana danych osobowych hezposrednio l”anil”aiut dotycnicych jest
wytnoieuIn ustawowytti okre.-ji,nytii w pricptsach usta\4 l”ip_ iwiafltti\ull z udiialctu U iosnepowaniu
o udzielenie zamowicni:i publiczncE”o. konsck\yencjc nepoitatti;n okreIonycIi danych wynikaja z
ustawy Pip:
7) w odiuesicitiu do Ikuii/Patui danych osobowych decyije ue bcda podejmowane w sposób
zaLltonlatyzowtny_ stosou”iiiiie do art. 22 RUDO:
8) posiada I”anilkm:
iia podstawie art. 15 Ri”)flO prawo dostepu (10 danych osobowych l”atui Pana dotyczacych;
na podstaw:e art. 16 R( E X) irawo do sli!iistOW:i!iia Pani Pana diutiyc:i Os000U yc!i
na pod:tawte aul. 18 (01)0 prawo pidan;.i od admiyaisiro<,ta osrtnlczcnia ir/ctwar/an:a d_oiycli
osobowych Z /nst r/e/cn ciii uirzypdkow. O których tiiO\Ya w tri. 18 ira. 2 ROI X):
uriwo (1(1 Wuicacttia skatci do Prezesa Ur/Cdu Ochrony l)a;ycii ()soliowycli. dy nina kitu „ant. ze
pr/eiwar/aiute datiycti osobowy cli l”ani/l”ana dotyczacych iarusza pizepisy RUDO:
2. Jedtiocześitie iistyWn Włókictinictwa pr/Yphluituia ° chizacyin na l”atiii”atiu obowi:ikti inlortiiacyiiiyin
wynikajacytu z art. 14 RODU wzo.lcdetn osoli tizycittych. kutych dane przekaztne zostana Zaniawiajaceitu
w zwiazku z prowadzonym postspowaniciu I które Zanniawiajacy liośretItUO pozyska (Itl w\kotiawcy
hioracego udzial w postepowaotit. chyba ze una zastosowanie co najniniej jedno z wylaczen. o któtycii iiiowa
w” art 14 ust. S ROPO.
—

-
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XIX. Li%I:I /;lkiUtIlihO%%.
I Zalacznik ni I
2. 7a1;,uznik jr 2
!alicniik ur 3

4. Załacznik nr 4
5. /ailacznik nr 5

—

—

—

—

—

Wz,r kwniularni uleny.
J I 1)7
ltiluirwicic

(cinir rrupy kt1iI.ilowcj,

Wykaz wykoti:iiiych dostaw
1i („juki umowy

jĄ

1NCTfl
1.

y4:4t

.

dr

osoba pnzyo(owujactt spccylikacjc
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Hą:”@

Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Identyfikator postępowania

—

5960029e-d9Sb-4lfb-928c-690a2c754f90

Klucz publiczny:

Version; BCPG C# nR.2.0

mIsEXNOJ7AEFAInZgGSg/Q2N3zQZk[76cFBG2zZ1OLNb+aY7ZxRy4ISQXpucV7GC
WMXCE6dMy7mugEq5XSSzAPtYLwwuQycS/G66f9nXkRFU7YId91Kw+hNp5egLyDst
HYRFAyN RH jKP46qo md myt7+OQnSgG r3 O n3 MX Pi Ccc FIRuB liy+G FMiFM UTtIAx
O[E2MjłOQUY4NZkzQzM2QEU3NJI[RTY1NOExNkZBR[EyQZBERTFFQOMyQUNGMjIE
MTE3MzEXMzQ3MEFDNjEzMTJGOEI3NUM5MOEzNDASQJYOMjg4QOM1OTI4MDFEOUM5
QTd FUk U4Nz EON DA0NJZGR DICM kUwOTIDN jgzOU RG N4icB BA BAgAG BQJc3 Qf MAAoJ
EGZQggZt1yRS26ED/3wh2YnUQryi4fw+ayMJRHGHSGm/X9ZokrUnr1dmgFisY6
hmhlUgeXo N RtM LG Lp uJSHI1BzsADG2N N3+geu H 5ysG KfewmH rxt7 p7M kFSwg7f/
Agkc2ZWzZwuxbeDhPl67GlQMkLlCywEKOUy5FoMC37oiOAfn3mmpU23lf82I
=VjlJ

Zalaezn”k

iii

I do iwz Kl 1I”-Jh— I

—
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Termin w kontnii: sukcesywnie 12 miesięcy, liczne od daty zawarcia umowy

4.
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Piirlanicniu Ł .urope1skiego
Rady (Ul.) 20 I (i[(.7Q z dimia 27 kwietnia 20! 1) F. W pr;twic ochrony
osoi
fizycznych w „.wiazku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie
swobodnego pnzcplywu takich
danych omaz. uchylenia dyrektywy 0514(i WŁ. wobec 1,501) Rzycznych. od
których dane osobowe
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zawarcia i realizacji umowy o udzielenie zanowienia.
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min pisat na ni in „n ie do I yczy”
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piectttk;

ony

OŃWIAI)CZEN)E

o której mowa w alt. 24 ust. I pkt 2 uIawy Prawo
oiwiadczaniy. że nie rl:t leży my do grupy kapi alowe
O)ZumlefllU UstaWy! linia 1t IUICĘ() 2007 r. o
Zmnówieri l”tIhI!cznycll (Dz. U. z2015 r. poz. 2 1o4 je 711).). tj. W

—

I S4V
ochronie konkuietw i i kotisuineijtow (Dz. U. z 201 5 r.. poz.

owej o której niowa w art. 24 osi. I pkt 2:3 ustawy
owiadczamy, 2e nltleżymy do kj samej grupy kapkal
y
(lilia (l lutego 2007 r. o oLlironie konkurencji i
Prawo LhlnoWie:t l”ubliczitych, tj. W r()Z(Irtl!eIllU Ustaw 1.
nione pimi/ej (nalezy” podać nazwy ;ulresy
wymie
z 201 .„ r., poz. I Ś1 )„ co podmioty
koibuitieuww (DZ.

—

.
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±
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*

—
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tJ iucnyn nr K F/lp 237—17/19
(111uj cLI)
2o1 r.. w wyinku postepowiulua O tldzLelewe z;llutIyIeIllil jiubIicztieo urn
7.ayarla W diutu
przez. LulWli!UcL()
(losłil\ye wi(kna pcIIicsIro%ycLo citciLo (I1%”Iiskł;IduliI(O%y(-o kouiczc,ne”t, \yyhorclu
rtw1u)wanthc r\Yt)1
t3
ol cuty Wykonawcy, W [rYDle piielartu 1 le(hraluczouwzo O WhllOSC i )rZeklDczijc
„Zł”)
slyczn:u 2001 r. Prawo „a:nówitn i)LIhliczflYt Ii
okrcH)onych hI fltfli”iiulY)L aru. I I v,! 8 tiIawy Y LJuiIa
(tekst jednolity Dz. L. z 20i8 I., OZ 98(, tj. ze no.),
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92— 03 lAd!, ul. lirzezuska
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b—64, Regon: o0005023
indzu XX Wydznul ( ospt>tlarcyy KHS pod numerem: 0000033 804. Ni R 1>1. 724—000—o
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—
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