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7auuawiijiceco W ilUCjscti /anlicsZcZcIuii i11111ej/cj SIW/.

\\ ykoiut”yc;i

tui

9, ZiiilIwiajICy iiilorutuje, że InsIrLikuji wypcliiititia .JLI)/ jest (i0Stpiil ilu stronic Urzędu Zintówien
IiLtjs://nun.iip,oy.pI/ di(:i/:issets/pdt flle/(1015/31415/liustriikej;i—
PllIIliczu3cji jid linkicnu:
%ypeIuiiilIi—JI;I)2—L:Si”i).p(lf

Itl. Liui:iwiajicy piy.cd utizielcitieitt ZiifloWieflii. \VcL\%ic Wyktiiunycc, kióreLo oicrt:t Zostali ll:ijW\ /„C
(iCeIiioil:i, titi jlojcriii W \ąy/iiac/.Oii)ilu, nie kioi”zyro iii. lo dni, tc”riuuiiueiktualziych ta iizicii złożcii[:i
ii:istcptijicyclu (Ue.yiIdCZCII tui dokLiillCIltOW
I ) uu(orntici z Krmowcgo Reesitu karle/o W zakresie okrcślonyiuu W nit. 21 liSt. I Pkt 13, II i 21 ustawy,
WyiIW[tuilci lic wcćesnici niz tu iluit”SiCC\ przed tipływcin lurininti sklid:iiui:t oleił.
1) cwiidczeiiii WihciWe/o oiczelnik:i orzcdti skirho\yeeo pOtWiCId/flbice/O. że wyktinawe:i 1111” z:dc/a Z
oplacinieiuu uodalku%Y, %yysl:lw itlileet) lic WC/esilicj iit 3 ullieSu:ice pized upIyWctlI Wrnuttuti sijidirna 01Cr
liii) liuneztu tiOktilule[IILI ptitwierdzaiicezo, Li.” \Yyktuo:iwci zawari porluztoleilie Z wlisciwyiiu tirsineiti

poibikiiwyiui W sprawie splii łych nileziiosci wriz Z ewcnluiiilyiuu odseikuiti lub /1 zYwIiiiIuii. W
„iezes”iilliosei tiZ\-k:Ii piZL”widziine p5iwelii zwiuhuicnic. odroczenie lub rOZItuZeilit lii lity ZilcHVcIu
pliliusci lub \%sti/yinLnie W ciIoci w3kiiiuoii,i tlecyz;i \yłlStiWCgt) (ui2,OiU,
3) „„tswiaticzeii:t \ylici\ycj leieiulu\Wej cdiinstki lire fliz. c”ynef 7,ikItdu Ubez1uieczeó Społccy ilyciu Lii) I\I”y
l(tuliuiczco (-bczpiecyciiia SlMubccytuczo albo inncco tloktiluicli!o polwicitizajiceco, że Wyhoa;iwci nie
y,l:iilioY)cLO Ile wezt”njci tui,: 3
J tiplac:iiiiciuu kLidtk Hi uhczucciciiia jRIct/i)c lit!” ztLo\4oloc
niceo thokoiuiciutu :uoiwcdzipcceii, że Wykuniwci
m:-cicc przed 1i1)iywcin ucriiuilU Li dant ocit lub
7.1%” I iortuzu::uicn CZ W1CW5il te/tleni 14 s:ur,[Wie sakit iclu t:iezii”c! 41:i.5.. Z ewc:lZtt,:Ioysli otisetkiti
ILIi 17\\%”!l itit 1V „„c/ciIIHOei ii/\k!i ui!e%4itiZiluc Ii:L\%eiii !\1On;coc. odtiuzente rW „ozo!euoc ul eity
z:leIycli pllliiosc liit, usrzynuiinic w całtisci wykonami decyzii \ylc:Wceo tirćo)U
i litbnuuacji o )ziakihuosci Gospiitiirczui. tici:
4) tidp.su 4ł:lci4yceo icicU”Ll ulu / rciuriIiic I
tudrchiue pizepisy wyiniajl Wi”U rit, icjesilil lub ewidciucti. w celu potwicrdzciia iraku podstaw
wyk Iuczeiuia na pod (awic n. 24 ust. 5 nhl I uslaw\

5) Wyk:iz dosłiw. 1 W przypaeku swimtlcZcn okie”owyuh liii) ciisiych li”wniel \yykoflywlnyili. W okrcsic
u-iaiiiicli 3 Iii przed tpiyweuu icroiiluu skitdiiui:, 01cr). i 1eżeIi tikrcs roWadzcnia d,:LiIiiui i je-t kruł.zy
W lviii ukresie. wraz z podinienu ich wiflosci. prz.t”diuituiti. (liii W\konania i podiunuuiw. ha izccZ klturycl:
tho.-aiwy zosllly wykonane, oraz iiłiczcniciii do ytudow itbiesItjacyclu czy le dt”siiwy ZOSIU)” wykulialuc Cl)
sit wy”honywtiuc n;ilc>yce. „ptiri:iiizoueei> „eodiuic / zilacznik ciii lur 4 do SIWI.
Dowuduni potwierdtajicyiiii czy i.kust:iwy ;usuiiy w ykoiuane należycie są:
rctin”encje bodź inne doktlluuenty w stawione ur/CZ podmiot, na rzecz które/o dostawy byly
wykony\4iuue. 1 W przypadku świidczeiu okresowych lub ciazłych st WykoluyWoue.
—

S

ittcli / Li/Jiidliitiiiej przyczyny LI Lii)icLt)”\yii)”iii cluirJikitr;e \\ ykoiiawca
tloktiiiiciitoiy, \y\ ykoiiawca skIa(it (ISWHidczcilIc.

ilic jest w s(JtIiic iizyskac

tych

6) (l(iktiiiieilttlW Litl(yc/.tcyeIl podiiitti trzccico. iv cclii wyka;ania tirakti istiiicriia iytibtc iiici podsLiw
krcot. \y jakiai W\kt)iIiiwCl ptfl%)liktc %ic ta Ct4) za.LIby. WartiukliW
ciniellia. iv
iidzialii iv pi).itpowiniL
L/cl nyko:hiwca pole :1 iui z.l.oI,acIi ptldniiolLI trzecie_o.

W\kłlicztIIIJL ori

iczeli iyykiiii;ittc,i nia iecIzhc
z,iniii..i

tIoLUilknht%\y. O

Liii i)lItl.iCC „;iinjestk;iiiia Im/Ji ieryloiitini K/ec/yIit)spt)Iiiti

PoI!k,Li,

kitirych Ii o\ya iv

kLitki mitIriluictu Z ()dI)O\yiediliCLtl iuesiiu ilbo. W przypadku tiniku iikiuo WjcsIiO.
I ) pkt ID. I )
ioyiiiW\iitlly lIŁ)kiiiiiiilI \y\ d;iii przez wiasciwy ()r:lll .„ititityy Liii atiiiHiiislrac\Piy krajti w htoryiii

011v

;inlzibc bib iiicjsce zlnlies/kJllliJI lwi ilitjscC /illlie.łkalli,i liii tisilliJi. kticj doiyc;y
iliio tIOk(lliltili. iv takitsit ol,resioi\iil W uL 4 Lbi. I iki li. 1 i 1! P/i”. i” ;iuioiiy ue
cic .iiti lit (i IiuiesitcV przed ti!)Iy\ycill (elininti tiadziiJi (lici!.
ID. 4) kl.id.u cokunleilt Itit, doktiiUeil(y U\ lawioile W :\rajti. iv któiyiu \\ \kon,iwc,I rui
2) ik ID. 2j
iy\k(lilaittJi Ola
ilitOliliaciJi

.

—

—

itdzl”c bili iuittscc ziiuuitzkJunbu potiytrdz%Ijacu tid;lo\yJCtIlit). 7e:
ul lUC /i!Ci.i / tij)LicJulliCiil
ZJiiyW

lubi

pi1ttiIi1Itlit 7

poIutkow.

Opiat.

WI Ci) Ł1 0rliiCii W

kkidtk

ii;i tihcpieeziHuIt

!1Łyc :1111

tych

bh /Lłi()\yWIL albo „t
tWuiltti.tiIi\lt)i iitLctkitiii

pL3leczilc

uJliezliurci uriz 1

rtywnailli. iv stczeóiI1ości tl/AskJiI prz.ewidziuitt: pŁi\el1i z\y(lhircilLc. tidroczeiuie Lii) lotlt)/ellic II

Ł113

bili wstuynliiiiie w całosci wykonania tiecyzji W kciweo oisuiiu, uystawiiiny lir
wc/rśniej n” 3 ilileuccy przed ojlIyweili teiiiii in siadania alert
z,Ihełyell plaiitosc

h) inc illwiirto eLO M\yid tej] Oli liC OeIt)szOilLi li]liitiiL)%Ci. wystl\yioily Ile \yCZCLiIicj lit G iuicsiccy przttl
tqilywciii cr1111110 skiJtLiailHt alert.

2. Jezeli n kraju, iv k(orynl \V\kon,Iwca ma sicdzibc lubi inirisce zaillieszkaiuiJi ILu) iillcJSce zaiuicszkaiii;i ilu
tisoba, kwrcj dokument dot\czy, nie wydaje sic doktitlitilitiw, ti których iowa iv rtrzdzia!c Vii I. zasit pu”e
sic je thi)ktliliCitIeiIl zJuwieiaJi}cylll Odptl\yietIiliO tis\YiltlCZCuliC Wykoiiiuwcy, ze wskiiz,iiiiciu osoby albo osok
ułlr;Iu li(iilych do eto ie;iitzCHtacji, lub tilwiaticzenie (15(lky”, kwrcj dokunleilt miał tiLit) czyc, „łooiue przed
n(itIriusztiiu tik przeti tucaneili satioW yiii idllliilis(I JiC5it\”iit Ulko OitWilcill siiiiioizadti zawocbiwes”ui buli
etis1ititkiictcjeti \YłJtsCiW)iii Ze \Y/Llctbti ua sieti2iłlc Itili IiliCSCC zalllieSł.kiiiliJi \kykorlawcy uli iiulctstc
zaiineszk,uuni (ej osoby. Tcrill[ily okresboile W oizdzitIt VI. I I stotije sic od1io\yietInio.
Polskiej, w tiditiesicniti tło osoby iZliijiiCtj
iflitjscez.iiiLtisZkJuillJi pLiziu (erytortuin kzccżyposioIutrj I”tilskit. które1 tbo(ycźy dokuincuit iysktziny W pkt
II). I siladu (Iiikloiuiilt. (I ktuiyill nowa W” pkt I I. I ) w zakieie tikrtloiiyiii W lit 11 ust.
pkt 14 i 21.
Jczeii iv kraju. w korynt (tItelseC y.uitIieSZkJiIIiU lilii osoba. kuicj doktillieut nItuj tłotyc.”yc. Ile iyyti.ijt sic
iiikichi uło:1iratIllnW
tiOktiilitHltelll z.iuienijiicyilu O”wLttie/c:lie tet osi,b
7.IstLptitt: sic
Z)ztiilyli i/LtJ
nuisti :Lieil1 tuli tiized oiaiiciii „:dow\ u ;idiii:nistnicy1ilym ulko u)I:,Ifltili saillorzitiu /iiwt)ulOWetu) liii)
2o,Pi)iłaitteLO \yuci\y\ li Zt \y/lc(lt LI illit: set” z:iilue/kaiuia tt tisuby. Ternliil tl,iCSiOilY W „(OkZŁlIC
S U tlLIflu)”iVECtiii”O.
i
11. F )oktiinei li) bił) osWlattc/t;ila (tbotycz;ice \yykśuniwcy/\yykon]uW”co\y wystttit acycli wspoliiie i iii ich
ti0t1iflh0hil, III którycbl zdtiInosciich lub sytu.utji lobc:Jii wyktiuiiwci na „„usadach okresbonychi W Jur! .2ii
ustawy). kłutiiinc ni W oiytioabe w postaci dokuillcilw uIcktrtnuiczneo tub w elektronicznej Lonu
(i(ikuiicll(ti tub tiswiadczeilia p0.iyiatIu/0ilcj za JeOtt!lOc 7 orecinale:ii puxlpiseni kwaliiikowa”ly”il.
;.oInflyli7,Hiic. (I którym iluLl\y:u w JoztiJ”.iuhe V4
) labety ;!ozyc W oryL”Jiliu!e w io”iiui tlokt!!iiciitii
cbckti”oiiicziieo lub w elektnuuicznu; kopii doktiiiieiitti lub Lhwiaectuni,u )tiLW,utIczOntt tu Zo(t”i(ią /
I

.

WyktiilawcJi iniijiicy siedzibe ilU tciy(oritim

R,.ec,yjnis[ioIi(cj

—

o\z!nJL!eol iOdEsCi!t kw.Lb:ikuwJnnuil.

I 5.
16.

I )ok uiucnly sil irzadzone w juzyku obcym nitisz;i byu zIu7.onc wraz z tł unaczenieii I Hi jełyk polsk”.
Wykonawca W icIiiiIilic LITu tKI (IHIU „/.lililest,t7,tfli,u ii;i strunie uiutuuilcIulwc”j itultirniacji. 1) kiorej nowu W art.
Xo tst.5 ustawy VI”, przektZe zJttuJtwiajaceoiu oswi;tulutenie o ii”/yii;1be2llości lub braku przynitezniisci do
lej saolej erupy kipirtbowej, o której nowa W un. 24 ut. I pkt 23 ustawy 171”. Wraz, ze zttuzcnieiii
oswi,iduteiuii, Wykoilluwca uloac przedstawić dowody, z.c Pow/unia Z innym wykonawca nie prowadzi do
zakioceiiii konkurencji W PostcbioWitliiu O udzielenie JiiIIl()WiCflhJL. Oświadczenie składane Cit W postaci
ełektronicziuej tupatrztittej kwałibkowanym podpiseiti elektronicznym.

17.

W zakrciie nie urcrulclwJunym SIWi. zastosowanie nuaja przepisy rozporzitIzenia Ministra Rozwoju t unia
26 lipca 201(1 I. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żadać zarnawiajacy od wykonawcy w
post”powinti O udziebciiic zaniówienia.
6

8

Jeżeli wykonawca ile zloży doktiuwnlu, O kioryiii lIlowa \y Itl/tl/.. VI. I. niniejszej I\\/. oswiadczen Itili
dokiiiiicnlow potwieidzajicych okolicznosci. o klorycli lIlowa w iii. 25 Ust.
tistawy P/l”. ml, onych
doktiiiieiitow uezbc<lnycli do przcpro\yadzeilia postcpowtIIia, oświadczenia tui dokumenty s niekonipletiie.
i;iwiei;ija biedy Itil, hudza \yskil/ane przez /ilmiwiii;!ceo watpliwosci. z.m1au”jilcy wezwie do cli
zlożenia, tizlipełIllelilil, poputwielula w lei minie przez siebie wskaziiiyiii. chyba ze IiiILIO ich ZłOżeiHit oferla
wykonawc) 1,odIctiiIzihy odrzuceniu albo konieczne l”yloby tinicważriienie Iuostpowana.

10.

leżeli wykonawca nie złożyl wyiiuianych pelnoinocnictw lilIo iloJyI wadliwe pełnomotniciua.
zalliawiiipicy wezwie do ich złojenia w lirluillie pr/ts siebie wtazaiiyiii. chyba żi nnnlo cli zioknia ołeoa
wykonawcy podleii odizuccn,u albo koniecziw byłoby tlniewti/nienie postcpowanii.

20.

W przylildk1I wykonawcow wspólnie ubie)iIjacycll sic o udzielenie zinIówieuia oniz w przypidkti innych
podmiotów, na zasobach których wykomianca polea na zasadach okreslonyclu w iii. Ilu ustawy, kopie
rloktjiiientów dotyczacycli odpo\icdm1io wkona\yc\ lob tcli podniiotiiw, iuoca bc puswitlczouie Za
zodiioe Z ory,m;Irclu przez wykonawce albo te potliuioty albo wykon;iwcow wpolnie ublcEaj;icycll sic ti
udzielenie zamnowlenia pii}iliczneo odpowiednio. w zakresie każdeo z uch dol cza.

21.

l”oświadczeiiia za zlottlmsc Z ory”maleni ttokontie odpowiednio
ykonawca, podmiot, na któreyo
zdolnosci;teii lub sytuacji polna Wykonawca. \\ ykoiuawcy wspólnie tibinajacy sic o udzielenie zaliiowienia
albo podwykonawca n zakresie doktimiuentow lub oswiadczcn, które kazde:o Z uch (lolycz.

22.

l”oświitlczenia ii zzodnosć Z oiye.malem elektroniczncj kopii dokutuientu lub oświadczenia ilastcpuie przy
nzycitu kwal ikow;uiieo podpisu ełckwon iczneo.

23.

W pizypadkti irzekazy\iuoiiu przez Wykonawce (loktioientn elekuioniczuieso w tbriiiicie podttiipcyrii dane
iirzciIie pliku zawierij ceso skooipreonane dane kwilihkowtiiiymii pO(lpiseni elektrotuicznyiut
kooipresli.
jest rowtitlzliaczlue Z pswdczeucn Iązez \k ykoaiiwcc za zodiiosc z Olyiuli.ileril \yszystbicli
eltktronlczuu\ch kopii dokuiiieiitow zawartych w tylu pliko, z. wy1ttkicro kopii 1ioswitidczonyełi odpowiednio
pucz iillico wykonawcu tiI)ieeiij;iee0 sic wspolnie z nim o udzielenie zliliowienia, przez podniiot, iia
ktorceo zdolnosciiieh lub syto ucji poleet Wykonawca oraz z wyjatkicm doktoiientów złożonych w oryuinale
podpisanych kwalitikowanyni podpisci elektoiicziuym.

24.

Jeeli orycioal dokumentu lub oswiadczeIia, o których mowa w iit. 25 ust. I ustawy, lub nne dokumenty
lob oswiidczenii skludne w puslcpo%\iiiLi O udzielenie zaiu(w[coia. nie z05iIłV sporzadzone W pil5IIci
(łokunlcuuun elektnuiiiczneeo, wykouiiwci nioze sporzadzic i pzt” elektroniczna kopic posiathaortw
dikumientu tui oswiutcz.enia poswiadezouui kwalilikowimiym pudpiseiii clckironicziuym.

15.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepiioci oswiidczcn lub dokoineatow. o których mowa w
l{oztlziiłe VI SIW! w ornie ełcku ocznej tiotl oktcsłooyiiii utiresaji olenielowyiui osoliuuitlostcpuyclu
bczpluuoych baz danych, zuuotwiajacy pobier samodzielnie z tych buz. tlatych wskazane przez wykoriawec
oswiadczena lub dokumenty Jeżeli tiwadczciuiu i dokuiiicn(y, o których nowa w zdauuitm pierwszym sit
sporzudzomie w jczyku obcym wykonawca zobowiazaiy jest do przedstawieniu ich tioinuczeniu na etyk
pt „lsk

lo

Ilekoć w S1YyZ,
uakze w zilacznikach (to SIW! wystcpuje wyilOc podpisywania tioktuiuieotow lub
oświadczeń łub tez itutwierdzuna dokullietulów za zeoduiotc Z oryeillenI, aulezy przez uo rozumieć ze
oiwiadczeniu i tłokunueiuy te powinny byc opatrzone kwalihkowtiuyii podpiseni elekuromiicznyiii osoby
(osoli) tlpriwai(ile) (upiuw uiuiuyclu) dii iepuezcotwliia wykntwcypuidnioitu, tu zsobielu lub sytuacp
któree,o wykonawca połci 21ndnie z zasaduiiii rc[irezEIilicli Wskl/Inyuiik WC \yłiściyylil uclesurze Ituł, tusohc
(osoby) nliowIzuuioua tło eprezelitowilua wyhonawcy/poduniotii, Ilu zasobach lub sytuacji któreo
wykonawci połcsu ni podstuwe pełnomocnictwa.

27.

I”ełnoiiuuicnictwo, O ktinym lilowa w pkt Iti pod ryeoleai itieważimosci niusu liyć zlozone w postaci
clekuroiliczilej, ojilłrzonc kwalibkowanym podpisem elektronicznym przez osohc!y upowaznione (10
reprezentacji wskazane we wliścuwym rejesurze. /amuawiajacy dopuszcza złożenie ciekI rOlilczIlel kopi
pełnomocnictwa poświadczoncj przez Ilotariusza kwałitikowinyin podpisem elektronicznym.

VII. lufo nn iC e O poso bie pi irozu ni iewa ii hi się Za m uwiaj ąceo z. Wykonu wca mi (uraz przy kazywa n i
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób tuprawiuionych do porozumiewania się
z Wykonaweaiiii.
1. W postepowanu o udzielenie zamówienia komunikacja pomicdzy Zamawiajacymu a Wykonawcami
szczerolnosci składanie oswiadczen, wniosków (innych liż oferta), zawiadomien oraz przekazywanie
inkunucji odhyw Sip elektronicznie /ii pośrednictwem dedyku”mewzego fąir;nulurzu dostępnego na ePUAP
7

orli::

iuIo.(c”i”iiią#iinti przez „ii,iI”n rial (Ftrin,,larz do AomuniAarji).
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3.

)0SICpO\k”IIUCIU /:lIu;l\y”iijaey

\k

Munr—na lLVt)iLi

ąDIIir/ci/i(i

0/

i

dnia 1t

iiiAo,uiiuiti

Ii

lupc;i 1011i r. w

/„ra/c-;n;uiioh/u

D

.(ilIi0iili Iil(1.

4. \Vyhtiitycut iu1o:c zwr( c:c 5:C dl) Z:iiuuiwi:i:ieezo li w\ iuiWen:e Ire.ci S Yi Z.
5. j_ich \yi1i(i-tk II \y\ia-iiilltie lics(i Sl\k 1 wiliiie (II) /;inluai tiulce 7) liii Pt)tiliei II 1 tłO LOilcD diiii.
ktiiiiu tipi\\a 1(no\ya lliiulti skluit:tuiui toeri, Zim iwijuity udztel wyanei\ ILe/w locu”_iiie, ct:ziak iut/
PO/lIlIi lny na 6 (liii picuł itplywciu icli)iill[I skluiulutitiui okn. Jtćtli WnioSek tt W\iiIS[11C1)Ie ircsci SIWZ
\yphynle
uplywic terminu o ktoiym lilowa OWy7C, lub dotyczy tldz”elollych wyiaNnien. /uiuiawiajacy
lli()ŹL” li(IJICIW WjitSl1ICfl

Uli) lbOzOSIl\y1ć W niosek Ile!. lO/1)/.liuul1i.t. /.ulI]lllWiajiIc\” ?uIIlHesci WyiuiSliiei)ua liD

kIWej tidOstepillOiiO SIWZ.
Pi-zedlnzenie tenlninLi skluttłuuji,ui (lIci Ile wplywa na hil
O idy. \ li. 5 niniejszej SIW!.
stronie illIerlIetowuj. nil

o/.be71nsc

przypadki

treci,t ililileisz

)(lnlie(Iz

lclłIlullLi

SIW!,

D

skluidania \Yr]ioskiL o
tfccuul

kióryni „nowa w

lIdzlelOIlyctI tidpow edzL

itko

(dIO\%”i:Izlljulcul iialciy )IJYbIC (reć 3181111 nlwrcl:lj:ICL//o p(I/IUUJS/.e oswi:icleyeuie Z:iiiiawittaceiio

S. Z

III lVt1117C\

\„III.

2.

liC pr/ew/Uhle zW0h:ll1 .1

%Vyniani:i

Untyeztec

widitiiti.

\Vykoiuiwe;t zobowi;:z;iiiy lei wnue1 \yuId/n!ll W wysokn.e 5 0003)0 II;N
3Je(l uph”weit leriltin kE d.iiia (11%-nt.
Waulini ii nioze
wmeslollc W
1)
2)

3)

(sluwiie

piec ty%ilCy/lotyClI)

JIICIII1I(i/tl

)0iL/c/lnIuiUll I)uIiIko\.yyell,
/A P0Y(łnW

kasy J5

nb pnieezeniełi SIlóklzielez.ej kasy” oszcze1lnosciowo—krcdytowc

z tym.

l5 lfecźSi1Ci1l putnue!ny}n:

gyaral1ejacll hunlko\yyeb:

4)

wLruhnejaelh ubezpieczeniowych:

5)

poreezeiticlt nhlzielanyell przez podiuoty
listopada

3.

zebniii;a Wykonaweiw.

1000 r.

O utwuiizeiuu

o których nlow;l wart. 6h lisi. 5 pkt 2 ustawy z (lilii
„(115kw1 Aseneji (OZWIIW tyetl,oeljlorczosci (l)z. U. z 2016 r. poz.

\k iduniu wnoszone w pleilli(łVo aulc”\ w)Ilcić przileweii na konto !uini:lwhuttieeO:
PLN (złotych) w banku lśNi laribas Jśnik lolsk:t S A O/I.odz. „)0—050 Lody tu. Iiutrkowska 166 I 6.
nr
tP)
nuci unku:
1110
2030
0035
5680
0000
0020
IIAIIPLPK
SWIFT
FUR (euro) w banku lŚNI” I”ariba- Hauk Polska SA. Ol_od”. Q9_I)Q łódź ul l”iotrkowNku 166/168. lir
ncIunnktu: 72 203(1 0045 3110 0000 0034 1420 (iW1Vf: PPAIŚPLPK
IIŚAN:PL 72 2030 0045 3110
0000 0034 1420)
przed upływem terminu składani stert. puy czym z termin wiliecenll wadium W Luinie plenienie
P1YJu11l0 SiC cr111111 imaniu na rachunki, I,;tnkownt Zamawianec2o.
—

—

—

W przypadku wniesienia wadiwit W W1ICJ walucie niż Pl_N ni rachunek wska;aIly Ilu WpłatY w PLN bank
/a!lnwiijaeeĘo (k)L.Onl jej przewutlntowauna na PLN, zatem na rachunku bankowym /lnlawiaiacego
znajdzie sic kwota wyrażona w PLN (nie niże Ona by”e niższa niż wysokosć wadium okrektna w yIfl.1
W tak ej sytuacji Zantawiajacy zwroci Wykonawcy kwok” wyrazona W PLN, u ryzyko ewentualnej

8

poini-dzy k\kl wpłacona i kwotc która i.olanc zwócout p° pr”.CUItih waliLi (li. r) ;.yko
kLlrowycI I ) polilesic WykOlia\Yci.
W przypadku wnic;Iciila wadiiiii, w walucie PlN na nicliiinck wikaziiiy (10 wpłaty w I 1(0, baiik
/aiIIl\%”ijilccitO dokoii;, ej pr;ew:iliitowania 1:1 I liRo, zalciji ut rachunku baiikowyin /auiawiającli”.()
ziiijtIzie sic kwola wyrizi)ni w II 11(0 (1)0 przuwaltitowaitiu nie itoze ona być niższa niż. w) okosc
widitini okreslona w VIII. I W t;ikic sytuacji Zainiwiajacy zwróci Wykonawcy kwotę wyra/otul w
LIlko, i ryzyko eweniii;tioej roznicy poiniedzy kwtihi wplacoita 1 kWOLI, kloiii z)5ltnic zwrócoiia po
przewtIuIo\yliiLi (ij i zyko lotnie kursowych) poniesie Wykonawca
Skuteczne witIttsieI)ie U1u)iuln W picniadzu następue Z chwila tiznatiit sr(idk(i\Y pienieżn3ch nit rachunku
Iiiiikowyiii Z;ii iwiajacejĘ o kloryiii iuow:i w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed tiplywem terminu
skhidania oten Uj. przcil nplywcm dnia tod,iiw wyzinic/onej piko ostateczny termin skIadtnia oktri)
W przypadki WliiCSi/I)it uiiditiiii W liiitiiie liniej tuz pieni_nil powyższy tloktniieiit należy złożyć w
t,iy:iii.iłe U pO%l.lcl tIikttoiiittiit1 tt iosrctliiiclwciii dLdylOWil1e”t) l0tlilLiIlrZl (l()sttp11c1(i iia cltli\P
r/Ii,cy
I ozitic

—I.

5.

Oilz iii_l()slepIll()11c11ti pt ZC/ niiinł”oi

unikowej lub ubeziie zeniowej, twartnea taili hyL
pItiiit ii piir\ysze pisemne zadanie zwllwl;ijiiceo,
ptiiztdziiiia ;„:todiiit z (lt)(i\yIiztijac\Iiii )rzcpisI1lJ i pO\yiillli za\ylerać iiiLi”LcpijiLc( eleiiienly.
(batiku Itili
t) fl;IJ\Ye (l:tiee:() /leeitii (\\ykoila\yi\). Iieiiiticjeiila t\araneji („iiila\yiiijaer:o), :\yllaillt
‚ied,.il.
w—ki”t.itiit
[ilic/flh(e.”eilit)\\tJ
ich
oraz
udztełajac\cIl
lityliiei
\aiiitti)
b) kttolt
Utrini li,
do diw
hrniułe zie tIint
teriniti na,iioc :Utiillc;”
tI) z(ilio\yia,lole \„raltl.i tło ztiicciIi Lioty :\\ir;neji ni” iieIs/: żailanie „Lucu iJaue:O U
:ooi r. limo
yitiiclac” okre1o;l\ełi W art. 4o ti l 4a orl/ itl. 1<, nit_5 trsl 0_V z dni-i 2° Myci:
/iiilo\yitli I)(iI)IicJn\ cii
Zil1il\yiilpicV ik dopuicża lliozIiU(c\c uqiiieszczeiia U trcsci :tyiirincj klauzuli doiyciic poiledIlIctWi
lodl1lito\ :r,,ee;( 1
Z tiec \ iiiI1c;ilOIcc”eiIii winno wyaik.tć bezwarnikowe na ki:de picnine ż-danie „:loszo:ie pr/e/
Z.il”i\%ilIce:tl \% tilit p,l./.I:l I oL-rit. /th(ifl:/lliie (_iurnila tu” \\y!iłliy Zali_iwuaceniu peliet
swoiy t%tłILiiii U ttkołicćitotiiiłi (ikie%I(1nc!l Uitt. 46 ui 1a I usIifl\ 17.1”
0;iiii wykotiawey. kkiry ile willctie waWuni lub wniesie w 1itis(b nlenrw diowy zibtanie odrzucone
0ktiIicziioe, i „isidy zuinti wadium, e:o przeaadku oraz zasady co zil;czein,i na pocAt
„:„hez1iieezeii.t iałezi Le:o yykoiamii;t iiiiioyy tikiesłi 1lMiW I”Ll”
W,d”n,n iitisi lic, ieczau oLiw pucz cdv okre zwizatlil oleri. Pc7!\y7Y od dni. w któiyni itplywa
tcrinn k atłaji li 0! er
W )ryyptdkli wiloSzt

t”

\YiinCjt

lii t

nieod\\oliilisl,

uli lin W loniiic
be\\:IrLiilko\y:i

;_wii aticji
t

—

7.
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IX.

Termin zwiazinim ofert,.

2.

Wykoiiwca be,]; e żwiaz;in\ oL-rc do lIni;L 1.09.2020 r. Biec icrniimit” /wiizan:i ciIcrt:i uizpocżynl są
uraz z tiplywetn ILIlIlililI skI,iiIaiia oWrt (;tfl ss o-i. USLWy ty:i.
li c/15 nizbctliy (10 ziwirei,i umowy
Wykoii:iwca ino/e pr.”edlLIzyu ler;iin zwHz,,n:.I cerli
siiiiiidzelii e lob ii, wiiitti. ZlaiwiHeeco. tym. że Z;ilt\ :ijacy iloze iyi-ot z. (0 riallitle; i 3 di
ii )r/ei]iIi/Liiie
pr;żt up:ywein L-ruino JW i/tui oyil. tUtlili sic do \tyykon:IUeow O WYitzenic zcod
]Jjy ;edlik niż LiP tłu
ciz() Iei}lliilI, O 0/flC/OulY („res ile

3.

()tlninwi Wyra/cn_l

4

cl (loliuszc/alnc tylko z jediitic;esttyni ir,”edlu,einein okic5Li
Wu,lOsci watłuot ubij. cieli ule jest to niozliwic, z wllicsicoicu nowet”.o widiom li nzediu;oIly ikre
zw,ii”ini_i ok-rit. iczełi pizedluzcitie tcrniinu zwiiuzanit otcili dokonywane jeM 10 wyhoic ołci(y
obow,:izek wiiicsictiit noweco wadiuni lub jco przedłużeni dotyczy jedynie
ziajkoizystniejszej,

I.

l”mzetłlu,”ciiie

7yy lii
przctu titetiie lennon „wi_z ilia tilLOli nic itwoiiiie lilii”y \yailitfll.

kriolitu

Wykont\%cy, ktoeto
X.
I
2.
.

zwiiitiiii

oleili

uleW

„ostli \yyllruuljIko najkorzystniejsza.

Opis sj)(lsc,hu prIy(”t1y%y:imii li

ofert.

Wykoi iawea noże ; łozyc jedna otcil c
Okrtc nalc2y ;ltiyć w terminie do 8.07.2020 r. (ID ĘodziIiy 10:00
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3.

Wykoiian ca skl;iila

p().rcdliIclwcIl1 Jor,iiuIur;a dn :/ce:,ńu, mIu,:r, wi”cn (noki o/cm lub
eI”L AP tidottphiiohitO r(nyhlicŻ III iiiiiuIk”riilii. KlUCZ pLIblic/Ity flICzDCdfly (10
/i57VLU\iiiiil ni Iv pl/cz \\ \kolulwcc jest dotcpfl\ dlii WyLOIIiIWCOW tui IuInIPortIlu w Szcz1olich
)(hSlCllOUihi]. Wykoiiiiwci szyliujc sklidirii ninie poslUMljic sic Idciiiylikaiorciii
weIi0WIflha Unii
inliiiiiyiii kluczeni ptih[icznyni \yykUlZYsILlj[C AiIikicjc ki snho\%aniI. W :onnulwtu olcrty
Wykwuiwcii zokwI;ziily esi podać dres skrzynki cl”(JAP. o klonin pnwidzoiui bedzic korespoiidencjn
OICIiC /a

sowsku (I()s(UI)I]eO ha

/\Ylii/il]it / puslepo\ylhiichi)

1.

OIrii powinni) byL sporiidzoiii V. jeżyku 1)015k)), Z zciowiniriii postaci elck)roiiiczriej w formacie
(liII1yel) pilI. doc. doex rtt,xps lub mit pudpis1ni kwiililikoV.anym podpisem elektronicznym. Sposób
zfoZeI)st olerty, \Y tyiii ziiszyliowatui oierty opisany został w ReLulihnhiiie korzystania z iiinił”ortiI. Oterte
ialezy złozyć \y oiyiiiiiiIe.
\Vykohil\yct lin/c prztd iiplywtrii (elillilIli do skladiiiiii tilcrt ziiiienić lub wycotac
iite za
pOSrCdl)ict\yc111 t0iiiiiikizii (II) ZliiŹc)i. ziiiiaiiy \V\”coliJ1iiL ()icIt\” nb iiioku (l()stcl1IhcLo iii elI\I
[IiI().ILpnit1n\cll rtiIie/
nir S!sob zn1.y I \:coti1ia (i/hiv zost;il opiih1y w lnslrukcii
„

j?\lkownika doIu;iiic1 na inotPoitalu,

6.

W\”konaV.ca
Y”ol1c

fu

(l)VV.

c lenn

in

co

sklid mi,” o!crl ue iuioze sohice/huic dokonic

/II)liIhi\

ilU

W\

cola

olLry.

ppak(i konicc,nisci ;io;c;lia w oa”icie lilku, dokuouet,tów. tiulu. osina. iII)!.. pilnoinocnicino
illUiIl:ei ai”zcos ehini iw,) \kyoItlwcl )(u\VtC11 te (lokurileuuI) ziukić iko zip dooero Źa%L\ rouc
\plLlcjldos/\lruV.incitakżejLko.zIp.
S.

milsi ;iwier;mć nn. (Iokilinenly I oswiadczeni;i. pinlpisane pucz osoby upniwnioile
kn”:ili[ikowanyoi pudpisen elektroiiieziiynt zlożone:
i) koriuuulaiz ()l”eI”to\yy s)OrłOlz0i))” i \yypelllion\ %(„(II(i,L yzcuru sIanoyiiceeo Załaezruik Nr I do SIWZ.
w postaci elekiroiiicyiwi opatrzonej kw ililikowiiuyiui podpiseli elekn”oiiicziuyrn, a iiiistepnue \Y61Z Z
plikaoui Stilliowi cyiiii olerte skompresowic (10 jednezo pliku archiwum (ZII”).
Ii) Jeditolity eumojuu1sk (lOkUl3lent Ziiliu(uV.lCiiiil (.11:1)7) Wykonawcy SpOr/idzOlfl z:ouliiie z W/ord))
sm,indirdo\eo birniuIirza okreloiueeo uy ro”zporzidzciuru %yykoim,i\yczynm IKoisji I :uipejskiej
u”d.inyuui li notl”a,uiear.5O ust. 2 dyiekiy”wy 1014/11/Ul.. u” z:kre”e wskaz,unym w
iii” 1) \y )O”,I;tci uldl\lr()h1.c/iili oi3atrzu”nej kw,tliiikin\aiuyu podpiseni elclro:uiczIuyiu,. 1
\V”i/
Z ukuli Hnnwi:icyiai ()iLrie skomaresowuic do jcdnco pIku ai”ciulwuiui (/ii).
UilsidllI)Ie
le(lhi(,lit\:
c)
ifokuuuiu”iii (li [)) pod:niotu ir./uc:c_o Iii „ISOl)iI(”ll, „((ii”(tiii \\}kOlIul\y(”,l )tle i V i)iisi,I(i
()I”erla

„

7 plikami
ik Inprcsowilć ulu cdiieeo piku aruiuiwuij (7:1”).
(1) l”cIi)oIIlocuuidlw( lo reI3re”eiutowIi)it wykon;iwcy, o ilu olcne klmda pelnoinocuik. l”elnomuuocnielwo
mUsi /ostac ylozonu wruiz, Z ofcrt;i W oddzielnym pliku. W postaci clcktronici.nr
olilIrzoic
Ly;ililko\yalIyium )()(fpiSdiul clektronuzuiyiit 1 iiistepiuie \yiaz z plikiiiu stanh:o.YlacyIu oieile
skoiiipresow”nie ulo dme_Lo pliku iicluiwiiiui (ZII”).
e) tohowtz:inic )odiliiotu trzeciem
cieli nykoniwc:i polceit ni zisohach lub sytuacji podmiotu
trzccicui,o \V posLici elcktrauiiczric opcrzonej k\ytIiiikowanymti podpisem elektrouuicźnyin, 1 uluistepnie
elekirunk”znci

oliir!iu”i

k\yaii(Iko\yailyili

iodi:seiu, elekiro”iiuy:uy”u.

i

itiepiuc

wm”az

sLinowiacy;u)i oLeic.

ulo jeuliuez.o pliku itiCl)i\YLiIIi (VIP).
pypadku \yuloS/cO,i wuidumin w bimie innej tiż picuuicnh, on/ma m!okuiieiitum W3(litluci/O
(2wuirumuucu lufu mtiiccżm.In,u) I/id/Y iumiyc W o”y”ttiulc W puisUje elckt”oiucżuiuj „
dccykow.tucco ioritLhl;,rźui do.iL”pe”o tui ci”L Al” osiś Imtloscilio)L:c) pl/c/ uuuu”łurl.Il.
\Vykoii:iwcmi Wskl/.c czeu: ZuiilHflYii.”il i;. klon zaluucu:L lRflYidr!yC pod\yykoi)IWcOhll
II/ZW\”
15)d\k yki uimwcow.
I )okuincniy spor/:ic”.oile w jc”.yk i; ohcyiuu są S kuiane wraz z tłuniczcoicni na jc”yk polski.
„lrcć zlo2onc otcriy niton u”dpowmdau iresti lW/..
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwizamic Z przycoiowulitcm i /10/cli/In uIFc1Y.
7ioiawiajmuy inloruuulmje. iż zumodnie zart. S W iw. z art. „Ni lisi .3 (hs[ulW Pil> ottr!y skluuluuue w
)osiepowalliLm tu Yiiu)(>wiei)i/ publicztie są inc I podlcuija tidosteptticiiiii od chwili ich otwarcia. z
wymikieni inburmacji siumnowiacych lajcntniu C przedsicbiorstwt W FO/UiI1dUU ustawy „J (10W lo kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe! konkureiucj (I )z. U. z 1003 r. Nr I 53. poz. 1503 z po/n. zm.), jem4i
Wykonawca w terminie skiadania okrt zisirzegl. że nie moa one być udostepniane i jednoczemnie
Wil/. Z plikutumi stiilOWiuicyh))i oterte sk(luiipresOWuIc

w

IQ.
II.
12.
13.

wykazał, iż iistiyeżoule imuloruilacje stanowni tajeiniuce przeulsiebiorstwi.
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1.

Wszelkie iiiloriiiacje taiiO\YuIce lajeiiiiiice pi”iedsicbitiisiwa W roztiiiiieiiiri ll5 ustawy z dnia 16
1)93
O yWalciMIliLl IueuczcIwe koiikureiic1i, klure „ykniawci zastrzeże ako iajeniiiice
pryedschioriwi. powinny zostać „łożoue w osobnym pliku wraz zjediioczesnyiu ziziiaczeiiiem
..Zalitcznik Stanowilicy tajemnice przedsiebiorstwa” 1 uasicpnie wraz z. plikaiiii stiinowicyiili jawną czesć
skoiiipi”esowaiie (IŁ) cdliee,() pliku irelilwuiii (7111.
kwietnia

I 5.

.

7.asirzeyenie iuloriuicji, któi”e nic stlIiowlii tajemnicy przcdsicliiorstw.i w roztIllilenilI tisil\Yy O zwalczaiiiri

budzie traktowane, iko liezskuteuziie i skutkować bedzie ziodnie z tichwila „N /
.0 )l/.d/.iŁiiilkl 2005 (5) ii. III („LI” 71/05) cli odtajnieniem.
7imiiiiwiapiey iiloriiitiju, ze w przypadku kiedy wykomiiiwct otriymit od iie”,o wewame w trybie art. 90
tistiwy „LI”. i złożone pnez nieio w\ inienia iltib dO\YO(I Sti<IiĘ)WIc butlą itjeiiIIUcc pryedsithiorstwt w
lOJLIlliItilULi tIst;i\yy (I z\y;ilc/,;lIilu nieticzci\ytj komiktimencji Wykonawcy budzie pysłiigiwiIo prawu
zIstrzezeIlil ich iko talemnica przedsiehorstwi. I”mzedinitaowe zasttzczenie ZiIIflil”YiIJiICY (i/iii za
skuteczne wyl,icznic W sytuacji kiedy Wykoiiiwci oprocz siinco 2”asrrzezerl I. edimczenie w katu, iż
ilant iilormmiace stinowi; Iajemiiiice lrZLdsILI)iOlstWi.
ikr 3 tistiwy „ZP
OleiLi, ktorej tresć nie budzie odpowiadmL tresci lĘ\ Z. z zistrzezemieli) lit. 87 osi
szelkie niejisnosci I obiekcje doi czice tiesci
zi.istiimlie odrztitiouii (tit. 59 List. I pkt 2 ustawy I”ZP).
IpistiW w SIWZ mitlezy zltcni w) jasnić z Zimniwiijieym przed teriiiinuiii .skl;idimia oleit w trybie
przew dzianym w rozdziale VII umlejszej SIW!. l”rzepisy ustawy „LP lUc irzewiduji iwuoclicji
\yuLOlk(Iw udzielenia t.111)0w ciii. \ hiii !.iiJ)lS(l\Y )OjekW wiiowy, l° eflilIlliti ()t\yiilclZI )crt.
Zaoiiw ijiey Imosi O tidzielenie inlorioacji na ttnna tm/.ylcrgli rodz4t1 podpisu elckiromiicznei.o iee,o
dostiwcy. uzyteuo ib zlozena podpisu oiaz wskazania Oprowalliow unii do werytikacji oraz odczyiti oleiŁ
Ilieuc/clwej kciIlkLIrcTicjj

16.

17.

IX.

XI.

I.
2.
3.
4.
Xli.

2.

3.
4.

5.

..

M ej sce OlivIi reili ofert.

Otwarcie ofert nistapi w siedzibie ZliIil:i%yiaj:Iceo W dniu 8.07.2020 r., o godzinie 11:00
Otwarcie ofert nilstcpuje poprzez użycie Aplikacji do szylrowinia otert tlostcpnej ni miiiiPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyli”owaiue i otwarcie ofert za ponioca klucii prywatlleuo.
Otwarcie otcrt jest jawne, W\ konawcy muoci uczestniczyć w surą otwamcw ofert.
Niezwłocznie po otwarciu olert Zimiwiajacy zimesei na stronie internetowej inlónnice Z otwarcia olert.
Opis sposObLi (Il)liczIilIiIi ceny.
Wykonawci tikresla CC11Q itiilizat”ji 7i11)l(i\YiCilŁl pOlllztz wsk l/lilie W lollllLIlal1LI olerl1flYyni
sp<irrstlzonyni we wzoru stamloWiicteo ZaI:iezniki nr I do SIY Z icznei ceny olLriuwej bitito Za
realizacje przetliiti iti zimnowlenia.
Łacina cena otertowa brutto musi tiwz,eledniać wszystkie kosziy związane z iealizcja przedmiotu
ziiilowienia zzodnie opisem przedmiotu zamiwwienia oraz wzorcu tonowy okleiioIlyiil W niniejszej
SIW!.
(„cny aosta bye: pod nie i wyliczone w zaoLiwieniu do dwóch iillcjsc po przecinku (zasada zaokiylenia
poili/ej 5 wilczy końcuwke politinić, powyżej równe 5 milczy zitokritlić w uurc).
(„cna oerty winna być wylirzonil W zboiyeh polskich (l”LN).Jezeli cena zostine podnn w walucie obcej LI
Zimtwiiacy w celt oceny zlozonej olcrty tlok<nii jej przeliczenia ni PLN wedle rednier;o kursu NIP na
dzien otwarcia ulen.
iczeli w posiepowiliru zlotowi budzie oteila, której wybor pIowidziIh\ do powstinw li /lliiaWK4ieeeo
podatku oti towrirow I usloe, zimlwiaiacy w celu oceny
tibowjazku podrilkowcso zr”odiiie z przepisani
ikicj oterty ilidiczy do prżedsi,twiiiiiej W niej ceny podatek ud (owilow I usług. który mniiłby olitiwiizek
rozliczyć zeodiłe z tylni przcpisilni. W takim przypadku Wykomiitwci. sklidaiac <itefle, jest zobljeowaoy
poimltorniowtć zaniawiajaceuo, że wybór jego oleimy bedzie prowadzić do powstania o zainawiiiaccg.o
obowiizku podmikoweyo, wkrtzujac nazwy (rodzaj) towartt których dost iwa budzie prowadzić (10 jego
powstmnirt, oraz wskazo ac ich wam1oc bez kwoty podam ku.

XIII.
Opis krteriów, którymi zanlawntjący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tycIu kryteriów i sposobu Dechy ofert.
Za ok,itc najkorzystniejsza
w kryteritciu
-

zostanie

uznana

oburta

zawierajaca

najkorzystniejszy

60

(„cna (CjU

bilans punktów

lerinin realizacji s,ikcesywiiycli (II)stiIIy (Cj—

—

2

40

( )pis kryteri(n oetliy oó.rriy.
l)o k;i2dero Z kryterió\Y zostala pr/\” isilila \y:ina okreNioirit :idzialeiu llrocento\yyIu
ZaI11a\yiitacy hcdzie oceniril eleiueiiiy olerty odpowiiidajiiee ktyterioiu, przy czyni kazde krytcriuiii
podle”jc liedzie (ICC1UC pLiI]kIOU”ej OlEirtUl O 0OI). pod;mc zia;idy przyzn;iw:inii punktów.
Ogólna Ocella olerty liedzie siiiiiii ptinktuw ti/3”skiiiiyCli ZI 1 s,czeolne Liyteria.
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Sposó I o hreslc u in ceny:
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Zi ceiue

oleity list Itiiiijet w sposoli Iu;Lsleptijiicy:
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—--—--—

xlOOpAts 60%

CI

edzie: C,
(

cena

ILJIIjZS/ii Ceil,t

„„

C

ccii:” oferty

badmej
40 %

R. lerntiii reiliz:icji sukcc%ywiiyclI (1051:1w C”,
—

—

I—7 dni od (hity zlozetitit zalIl(WicIlia
5—14 lin od did\ zbiciu:, z,inrówieitia
li

ii/lIca

liedzie poluklowin) w luasle]lti]auy sposók

00 pkt
50 pkt
(I/II IiLdŁĆIijI

/1771V! pn(hIć /ojIA/i”(/Ii( //OVć

e(1//I(iui”źi”/liL” /7/).

9(117!

((Ilu”

pr:i”t/::ud

/7/).

(i•

/4 diW

C
3.

=

iIoQ iu IIl(tów x 40%

I”unktacpi pi7yz.ru:i\%alla ofertom w poszczecólnych kn (cnach hcdzie Iiczoii:, z dokkidnoscia do dwóch
Wysz:i liczba punktow wyznaczy n:ijkorzysinie;sz:i olr(e.

iuiicsc 70 prz.cciiikti. N

4.

„:ii1i:I\yi:I[acy udzieli

zalm)wieTIi:r Wykonawcy,

przedst:t\ąniuluylli \Y tIiit:l\yic IiIIi, 01:11 \y

kioreco iutcIl:I odpowiadac bedzie wszytktiii wymiozaniofli
i zostaiuii_ OLelIlOilil aLI” iiajkorzystruiejsz:i W (Ipiliciu

ll\\L

tu pod:iiue L ryterui wybi no.
5.

Jezel, ue hedz:e no2ru:: dokoinic wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzzledn ni to. ze (Iwie lub WCUC)
otcrt przedstawra liki sina bilans ceny i pozo.st:rIycli kryteniow oceiiy ofert, /liuiiwi:ij:rcy s1iosrnd tych obca
(IOkOn:i ylioru obity Z I1LS/il UCILI
wezwie \%ykon:lwcow, ktorzy zlo)”Ii

Jeici: zosliio:i If0I0lue otcrty o t:rkiei silniej Cenie, /iiIiuiiWiiijaCy
te oferty, do yloeni:i w lennonie okre”lony:n ii/e/ zairiwiapicent)

ot cr1 (bochlIkowych.

XIV.

Informacje o lornialnoŃci:icl,, jakie powinny hyć dopelnione po wyborze oferty w celu zawarci;I
liniowy W sprawie ZI1IIIÓWiCIIOI piibhcznego.

Osoby replezentui:ice Wykonawce pn/y pOdpiS\W[Inu (linowy powinny losiatlac Ze iob:i dokoiuueiuty
iotyerdzll:ee cii umocowanie tio potlpcaiiui:i umowy, o ile tnuocow:lIIie to nie bedzic wyiiik:ic
z dokonuciutów z:ib:rczonyclu do uleny.

2.

W przyp:idkti wyboru oferty zlozonci pi!c/ Wykonawcow wspolnuic ubiej:ipic3 Cli 5i( O udzielenie
iii()ŻLi 2:uI:ić
inztid y:rw:iicieiil urnowy przedsr:a% renia ulliowy
wspoiprace tych Wykonawców. Umowa tak:, winna określać strony umowy, ccl (Ilailaiuia. sposob
wspold”i:itania, zakres prac przewidzi:tiwclt (10 wykonania każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność zi
z:Iinowieiii:i !.iiiilaWJiifile3”

wykonanie zamówienia, wiiaczeiuic eziu trwania konsorcjum (ohejniujaceco okres meali/acj przedmiotu
znuowmenia. bwar:mmic.ji
rekojnui) wykluczenie mo,liwoci wypowiedzenia tonowy koiusurcjtnum piznz
klórenjokolwick z jeo członków do czasu wykomu:ini:i zamówienia.

3.
4.

XV.

7:iwaicie umowy :uastapi wz wzoru ZanlawiajaceĘo.
„ostanowienia ustalone we wzorze umowy flie podlegija negocjacjom.

Wynirt:inia dotycz:!ce zaliczpieczeni:i należytciĘo wykonania umowy.

Zaniawiajacy nie wymaniI wniesienia zabezpieczenia nlleżytew wykonania umowy

12

Istotne tilit stroii [iostilI)0%YWIiiiI, które zostaii: w1iniwadzi,ne (10 tre1ei /swieriiiiej 111110w)
spriiwie limówieniit ptihIicnito. „ióliie wartiziki tiniowy :ilho wtor 111110w)”, jeżeli Zaiiiawitjcy
Wymag:l od Wykonawcy, aby zawari z nhii liniowe w sprawie zttmówieni:i ptiIIkznego n:I takich
waru nkacli.

XVI.

W

Wzór

uniowy, St nt)Ui

XVII.

2.

I”OIIcZCIIIC O

ZiiiicZiiil( tir 5 do SIW!.

Śr(itikacll ochlali)” fllmCj.

także innriiiu podmiotowi, eżeli nia lub mial interes w uzyskaniu (It1eo
Każdemu Wykonawcy,
zaiitttwieiiui oraz 1)01)1651 liii, I1IO2L potiiesc szkode w wyniku iruszenia przez Litnawia:tcceo przepison
ustiu l”Ll” i7.sltiujii srodki ochroii\ ptawiWI Pl zen idzi:inc W tltiiile VI tstdw\ „LP_pik dla ptistcpowiilt
powyżej kwoty okrcslotc w pi ztpisach wykotiiiwczyclt W\d;il)\ cli lii podslawie aii. I I ust. X ustaw l”LI”.
Srodki oelinniy prawuci wobec tr”łoszcni:i ti ZaliiouielirIl oraz SI\kL przyslu1ujL ronnież oit”iinhz;icioitl
\ypisiIl)Yil) lid lisic, o ktoic1 l1O\\d w tri. 154 pki 5 ustawy „LI”.

XVIII. Klauzula infl”ruiacyjnit ticityczaca Iirzelwlrzauia tiauych osobowych
7_aRInIe z tri. li ust.
i 2 oziiorzitIzetiia Pwiiiiiieniu I uroprskie1o i Rudy (Ul ) 20 16,h70 z dnia 17
kwietnia 20 lb i. w sprawie ochrony tisoli t[zyczilych W 7\Y[azktt Z uzd Wiitzaiticm tIiIiIycIt OsObO\Yycll i W
spawie swobodileL:o przcpl\ wii takich danych oniż iicnylcnii (k”rcktywy 05,10 WI... (ocolile
rozporziiIzcitic O ochotne iliiiiycli) ([)z. Ui. UL L I 1”) z 04.05.2Db, str. I )„ dale[ „„RODO, iUonnujc, ze:
itlministiatorciu Panitl”ana danych osobowych _icsi Sieć Bidawczit 1_tikisiewicz
Instytut
\k lókieonictwi Z siedziba w Lodżi, ul. blrzezińska S 15
2) kotniki z inspektorem ochrony (ioi\”ch jest niozliwy pod adresem jod ćóiw.lodz.pI
3) I”ni”l”imit tiane osobowe przetwrzue hctla ni podstawie tri. Ci List. I Iii. h), c) MODO w celu
/.W”il/iii)”ltl Z IlilliejszyIn p05ttp0\ti1iet11 O udzielenie ziiilowieilit uuhlicztezo
podstiwie tri. 6 tisi, I lit. 1):
lub w zwiizkti z prlue tiz:isadnionyiu uieieseiti idiiiusiri,r:
4) odluioreiiui „ani „lot danych osobowych heda osoby lub potbiiioiy. kióryni udosiepniotit zostanie
ilokunicnitcia postcpowamima W oparciu o tri. $ oraz trI. „b ust. 3 ustawy z doju 2”) styczni 2004 r.
l”rtwo zatitoweit ptmhliczmtycli (Dz. Ii. z 2017 r. poz. 57”) i :!o IX),
5) I”uiLJ”aita dane osobowe beda przechowywane, z:otltoe zitri. „17 ust. I ustawy I”zp, pr/cz okres 4 ai otI
dnia zikończeiiii postepowalita O udzielenie z,ti1)t,wlcni:i, a _jczcli czas trwani uillowy pizekriezi 4
lali, okres przeeliowywamia obejinuie caly czas trwanni umowy lub w oparciu o piwie LIzisItliliony
niteres idnuaisi „tora.
0) ohowirzek podititi przez l”tnia/I”ant danych osobowych bezposrednio I”nit”Pini dotyczacych jest
\yynltipielti tIstl\yo\yytn okrclonyiii \Y urzepisieli ustawy Pip, zwllzttiyin z udzitlcm \ uosicpowiiiiu
o udzielenie łifli(twieiiiil p1ll)I[c?iieiO konsekwencje nieluodutil okrtKlonych dinycli wynikaja z
usiawy I „/i;
7) w odniesieniu do Pani Fiuta dam ch osobowych decyzje nie bcda pod umowie w sposoli
ziuioniatyzouaiy, sittsowilIic (10 art. 2 1U)IX):
5) posiadi l”aiiil”ati:
tui podstawie tri. 15 ROnt) piwo dosicpu (ki danych osoliowyeli „ani/Pitna (iotycz3cyełE
Iii podsta\ye tri. 16 ROI )() OlIWO (10 sprostowatii:i
diiiycti osobowych
st podstawie t. IN MODO prawo Żadiutiu od idtujnistialori osrilliczenia ptzciwarzaiua doi ci
osobowych z z,tsirzezeuietn przypadków, o których mowa w atu. 18 ust. 2 RODU;
prawo do wniesienia sk:nni di, Prezes, Urzedti Ochrony l)tnycli Osobowych i4dy ulot lbmiii/I”ni, żc
przetwarzanie danych osobowych „ani/Pan, dotyczacych iarusza przepisy RODU:
2. Jednoczesnie Zarnawiajacy przyponina O ciiżacym na Patu/Panu obowipzku tiformacyjnyni wytiikajacyni z
art. 14 MODO wztlcdeL1I osób Iizycznych, których (lanc przekazane zostana Zamawiajacemu w zwiazku z
prowadzonym posiepowaniem i które Laniawiajacy posrednio pozyska od wykonawcy bioracego udzial w
postcpowtniu, chyba ze tna ztslosowtliic co luajmilniej jedno z wylaczen, o których niowa w art. 14 tist. 5
RUDO.
I)

—

—

—

—

li

NIN. I)btI „iil:,eziiikow.
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3.
4.
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talaciiiik lir I
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beć;tirediio III) )osrc(iuit) itl/V kalcm W celi ibierima sic o udiieIcnc liii eS/CO ;aiiowiuiu.t ort

()wi.u:cz.ltii”lil\.

za\liiJcia

ZC

rt”1llr”aij

uI1l):y O

udzielenie

z.lnowR:1;:.

Zalicitikini (IQ lnnicJ7tjufty/:i:

4

t

ercow oc

(kwali lkowny tiotlpis Wykonawcy/Wykonawców)

i dala
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