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sPRCYFlKAC.lA
Is:I,oTFl YCH WAIłUNKÓW ZAlvI ow ItiNI A l
w postępowaniu o utlzielenię zarlrówierria pLrbliczncgo

prowadzorlego w trybic przctrrl.gu ltictlg ra lt iczoll eg()

na podstarł,ic art. l0 tlst. l tlstarvy, w zr,viązku z art. 39-16 Llstarvy,

z dtlitl 29 st,ycznia 20()1r. l)rarvo zatrrólvieri pttbliczllych

(tekst.jcdllolity Dz. U.1,20l9r.. pclz. l843 zc znl,)]

polliżej l<woty 2lzl 000,00 cLrrrl

(okl,eślollcj lv przc;lisirch rvyrtallł,ch nlt 1rotlstitrvie ltr1. 1 l ust. 8 ustarvy l)zp)

z1.1tili;lit:',ł.llli.1.1.] ll:, il:.:l:-,.,\, i.l.i. .,.]l]],i.i1.1,";,:l'|1.Ii,..:,:i]i
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jNinie'|szc\Ą/arunkiszczególorvcLlściŚlająiroz'szcrza'1ą-;-l;''.t''l;

nicogratticzolrym zallricszczo'l_Vl'Il rv Biulctynic ZirnlórYicli Publicznyclto talrlic,t, ogłoszeli Zirlrrlrrvia.iąccgo

ora7, Ila stronie internctolve.i Biuletynu lnlbrnlacji Puhlicznej Porviatorvego Zcs;ltlltl Szpitali:
jl l l_;l; /l l r i,1,1 1,łł"ll.,r ll i r,:;. i,.i

1", Przętlrrriotelrr zatrlólvit: llia.jest tlostrrrvil ręlrirrvic tlla l'ovliirtrrrvego Ze s;rtllrr Szllitlrli.
Z, SzozegtiłcllvY tlPis PI'zedniiottt zalnówicn ja zarvicrajii fbrlllularzc astlrtytllotltowo-cc1,1()\vc lll. ]-3

stalltiwiącc załączrrik do fb.nlularza of'e.tor.vego (za,lączlrili rlr l).
3. lloŚci a|tYktrłórv 1lcldtrrre w tbrtntrlarzach asortylllcl]towo_ccllorvych sltrzą clo cclór,v 1lrze liczclliolł,ych,

WYltorrawca lrloże zaPI'tlpoIlowaĆ illnc rł,ic.lliości clllalttllvali ocl1lorvicclnio jc przeIiczil jilc (z_ittlkrągliri4c cl<;

pelllych opal<orvati rv gór.ę),

4, Ilości poclarle rł'fbrtlttllal,zaclr asortvllletlttlr,t,o-caltt;rv;,cil si1 oriotitacl,jIlc i \\/},korl,rl,,cir llie Iltozc się ltir Ilie
porł,ołylvłrĆ rv przypadktt ich rvykot.z-ystallia w zaiit.csic clallo,j ptlz;,c.ji cclllrikll" lt cłl się z tytll r,r,illź.cl tlłl
sPrzedawallia artYkułórv Po innych cenach,jeclllosll<tlrvvt]h niż po(lallc rv oI'ęrcic. Zirltlłu,ia.ir}cy osz.acr_lwa]
iloŚci na Podstawie akttIalllego zttż,ycitl i zalltl1l,zollclwattilt, llic.iest rv statlie olireślic ilości piro.jellrćtrł,, lr
tYlll Sall1Yl}l rllaterialór.v, l<tóre bęcią niczlrędrlc r,r,szpitaltr iv okl,csie lclrlizacj i Llll)L]\\/,\/. W 1lrzl,paclltLl
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ninicjszcgo zallltilvicllia klLlcztlrvą rolę oclg1,1,,rł,a laczll,it u,irrtość zalllórviellia, która bęclzie podarra rv
Lltllor,l'ie. Wyltonau'ca zclbovviązarry.jest clo rcaliztlrvaniir zatlltirvicrria tych arlylirrłów lv cenic 1lrzetargorve.i
clo kolica tcfn,}illtl rcalizac.ji tllnowy.

5, Zalltatvia.iącY stll<ccst'rvttic lv rniarę rvvstępLljilcych pollzcll bcclz.ic l<azclorazorvo ttslalal rł,ie]l<ośc
zallltiti.,ie ttia (1,odzil j i ilośi; ar1l,ktllórv, ltlirrc ttalczy dostarczl,ć).

(l. I(ody, i rlazr.vy rverliLlg Wsllólllcgo Slclrł,tlil<a Zallltilvieli (CI)V)
Cilowlly pl,zcclll1iOt : 18.42.43.00 - 0 (ręl<alł,icc jcclrloraztlrve)
Dodatltorve kod1,: 33.14.I4.20 - 0 (ręl<arvice cltirLtt.giczrle).

7. Miejsce reallzac.ji z,anlówietlia: aptelta szpitalrla (IV piętro) oraznlagazyrl szpitalny (lV piętro) - Polviatowy
7.cspol Szl.litali rv (Jleśllicy Lll. Arnlii I(rtrjowcj ], 56-400 Oleśrrica.

2,1. Zalllarvia.jilcY tltlpuszcza slilat|allic of'crt częściolvycl1 ,3 części (zaclarlia). WvIiotrarł,oit nożę ńo,życ

o1eltę lv ocl n icsicn i tt do.icdnc,i, k i ll<rr l Ll b r.vszystl<ich częśc i.

2.2, l'rltlrv; kotilttt,slritl;

)) Zanlaiviającv liic zastrzega oborviąz.kLl osollistcgo lł,y,liotlitllia przcz \Wk<llla\Ą/cę klLlczorvy,cll części

zattl(lrł,ion iłl.

2) Wyl<olrati/Oa 11]ozc por.vierzyć \Ą,)/l(oll^ll'c czcści zanlóil,icllia 1;oclrvylicrnawcy,

3) Zalrlarł'ilrjrlcl'źącla lvsliazallia pt'zez Wy,lioliawOę r.r,[.tlrrlltllarztl clf-erlorvyrn części zarnólvięrtia.

litór;'cIl rvvl<clllatiie ztll'l'lict,z,a 1lolvicrzyc 1lodrvykonarvcortl i 1roclattia prz,cz Wykorlarvcę rrazrł, (1irrn)

1lod rl,,yko tl a rvc tirłl.

'1) Pozostllc ivYlllagaltia dotyczące 1ltlclrv,vI<clltatłstrva ztlstały rlktcślotle rv zalączniklt n1.5 clcl sir,r,z

..p rr,t j c k t l l I t l r lll,.\, ".

3. ]. 'l'erlllill u,_ykotlallia zatll(lwietlia: l2 nlicsięc1,otl tlnilr potlpisanilt rtmo}yy,

i, O tlclziclellic zanlórvicllia rliclgą tllricgać się \Ękorlarvc)l, l<tc!rz}, Ilio ;locllcrra,ją wyltltlczcllitl clraz spełrliają

ol<rcślollc przt,.,l 7,..l1,1lttr.,ia.iąccgo 
'val,tltll<i 

rlclzialLl rv p<lstę:ptllł,ittiitt.

2, O tlclziclcllic zalrltir,r'icnia nlogą ubicgać się Wykollarvcy, l<tór,zy spełnia.ją tlw. rvartltlki clotyczącc:

1) koIllPctcrrc.ii lLlb r"tprarvtlicli do p1,owaclzeltia clltleśloncj tlzialalności zawoclowcj, o ile rł,yllika to z
oclrębrlyoh pl'zcpisórl, - Zatnulvittf qq) nie |,.}Ęł?uczct ,szczcgólov,cgct u,urtłnlcu l.v t.ylrt zt.tkrcsie

2) sYtuao.ji ckolttltll icztte.i lLrb lirlarlsclvi'c.j - Zutltclyt,itłlclcy nie y)y:l?c!(zu s,zczugóloll,e gtl ll,ctrunktt

lt, l,\;nl zukrc,s,ie

3) zdcllllości tccllrticzlrcj lr_rb zarvclclorvc.j - 1,ttnlttu,ittj4cl nic \|)).:złlLlcz(.!,szczególtnt,egct 1.1,ttrltttlrrt

lt' /1ll11 211 lęrg,1 1..

3. Zalnari'ia.jilc;, 111o2., Ila l<ażdylli ę[apie postęporł,atliil, L|7nać, że Wykollarł,ca nie posiada w;,tnaganyoh

z-riolrroŚci,.ieżcli zaatlgiłźclr.r'atrie zasotrćlrv teclrniczlr1,oh lulr r-ruo,1ou,yclr Wykollawc1, \ł/ innc

1lrzc:rlsicwzigcia gtls1lotlarczc WyIitllia\.\,cy ll,tożc lllicc ttega1\,ivlly r.vplyrv na rcalizac.jg zaIllór,vicnia.
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5,1. Z Postępowalria o udzięlęrlię zarll<5rviellia ivyl<itrcza się Wvlttltrłtrvcę \Ą,slosti1)lrtt, clo ltltil,ego zacht,iclzi

którakolwiek z okoliczllc,,ści wskazanych u,art. 24 Lrst. 1 pltt l2 -23 ustaryy Pzp.

5.2. Dodatkowo,lla podstawie ań.ż4 tlst. 5 pkt l ustarvy Pzp z postę1lolvania o Ltclzielęnie zatllólvicllia zostanic

wyl<l uczorly Wyl<onawca :

J,) w stostlllku cjo któl'cgo 0tvvarto liklvidac,ję, rv zatrvierclzoilyll] l)fzez sącl ul<laclzie \v l)o5lul)(,)\\,alli1_1

resfrttkllrr'l'zącyjrryrrr.jest 1lrzcrł,iclziane z,as;lokcl.jellie ."vierzycieii 
1lrzez liltrviclac.;ę.jtgo rtta.iątktt lLl|.l slltl

zarządził likr.vidację jegc-l lllajłltktr rv trybie ań, 332 ust. l tlstaw;,z cltlia l5 llla.ja 20l5 r, ['l.tln,ti

restrtlktlltyzac1, jne (te kst.jcdnolit1, Dz. lJ. z 2t)l9 r. poz,. 243 ze ,/.ln.') lub lttorcgcl upaclłość oploszono, z

wYjąlkiem WYkcllrarvcy, który po ogłoszerriu Lrpac1lości zarvarł Lrkłacl zalrł,ierclzolry |)fźr\.vonl()cl)ylll

Postanorł'ieIrietll sildu,.jezeli układ nic ;lrzcividLrje zaspoI<o.jcrtia r.vierzycieli przez lil<rł,idac.ję nla.jątkLr

uPadłego, clrYba że sąd zarządził likrvictację.iego nlajątl<u w trybie a11. 366 ttst. l ttslzrił,y z tillil 28 lutegcl

2003 r. - Pralvo ulladłościotvc (1elist.jedrrolitv l)z. L]. z20l9f. poz, 498).

5,3. \VyklLrczonic Wykonawcy llastęptlje z zachowatticlll a1,1. 2,1 rrst, 7 trstawy Pzp.

5.4. Zrtnilwiający llroże rvykltrczyó Wykonarvcę na ltażclyllr ctapic postę1lorłatlia o Lrtlziclcltic zatltćlll,icrliit.

5,5. W Przypadkacli, o których lllowa w art.24 ust. l pl<t l9 trstawy Pz1l, 1:lrzed q,y|lItlczetriellr \Ą/1l|igpąrr,.r.

Zanlalviający 'l,apewrlitl tetrrtl Wylitlllarvcy tnozlilvośc ttclorvoclnicllia, zc.lcgo ttdziłl rr pr./,),goto\\,aniLl

postępowania o uclzielellie zattltlrvicllia Ilie zirliltlci litlnl<trl.encji.

6. 1. Wykorlawca zobowiąz-any jest tlolączyć do ol'el.tv akttraltic na clzicri sltlaclania otbrt Oświaclczctlia

stanorvi ące wstępne potu,ierdzetl ie, że Wyktrllawce:

1) llic podlega rvykluczellitl

2) spelnia, wartttll<i uclziałtl w l)ostę]]olvallitI

6.2. OŚrviadczelria, c'l któr,vch l11owil w trst. 6.1. W1,|i9p,,r"ca zob,;wiązltlly,jest zlożyć lv t'or.rllic 1lisr.,rlllle,i

(orYginał) wrżlz Z of'crtą. Propozyoje tleści ośr.r,iatlczcti slatlorvią załączrłi|r. rlr 2 clo stll,z i l.iit1,.1,Ilili rll. 3

do siwz.

6.3. WYk<rrlarvca, rv tcrlriJric 3 <lni ocl drlia zittrtieszczcIriit Iltl slrr:Ilie irltcrllel.owcj illIilrlłlac.i i, tl litrit,c.j llltln,a

w ań. 86 ust, 5 ustawy I'zp, 1;rzel<azirje Zarllirwitrjącelnlt oświacJczeIlie o przyrlależIltlści lLrb bl,aktr

PrzyllaleznoŚci clcl tc,j sarnci grLrpy l<apilałorvej, o ktorcj lnowil w tlft, 24 tist, 1 pltt 23 Llstai-vy Pzp. W

PrzYPiidku 1;rzYIlalcżnoŚoi do te.j srtrnc.i gltrpy liapitałolvej Wvkorrawca nlożc,złrlż,7tc wl,az,ż tlślviaclczcltiietll

dokLlIlretl§'bądŹ infbrlllac.ie (dolvocly) pOt\\,ier(lzłriącc, ż-c 1lorviąz,ania z inllytll Wylitlllalvoą, litćll,y zlożyl

ofertę nie 1lrorvirdzą do zaklócerriir ltclrll<Lrlcrloji w ptlstępclwatlitt. Prclpoz,yojc tr-cści ośr,viatlozeniit stalttlw,i

załącznik nr 4 do sirvz.

6.4. Jeż,eli jest tt> lliezbędlle do zallerł'nierria odporviedlliego przebie gLl 1lostęptlrvallia o trdz"ielcrlic z,lllliólvie lliłt.

Zanrawiający l}loze lla każdyIn etapie postę1-1owatlił lr,ezwać Wyl<tlIlarvcóu,rlo zlilzetlia rl,szystltich lrrll

niektólyoh clśrviadczeli lub dol<rrIllclltćlrv 1lotrvior-clza.jącycli, zo Iłie prlcllcgrlą w;lkIr,"r",,',l. spelriitrią
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WarullJ{i Lldziłłtr w postępor.valliu, a .1cżeli zachtldzą tlzasac1llione podstau,y c]o tlzllania, że złożone

ttpl'zotlnio oŚrviaclczcllia Iub dcll<Llrncllty rlie są.jrrz. alittlalllc. clo zlclzetlia aktuelllych oświłdczcIi lLlLl

clcllttt lnetl kjlv.

Ę5,-łuląurąi.l_sy,-_4g9_c.lui9__z-ź!1-24ną*i!§ą!yy pzp.lrirjp_ręrrry dp!qrą,q9_ę_qy*oM
lVybol3ucy lilgl_rcgq aŁbl!i!_49§!]:!ą_os9!]!atźl,ją.La_!!U]istzy§uĘLs_r,.r-_ds\9]rą_baddj!Ł br.i_k ,.J2qdstarv do

\ryklLlq7._c]!jt Qlą4 spclnicrlril rvg_tlrll<ćlił,tttlzia]tr w pq§l9]2_q!,1l!u

(l.(l. Zirtllalvia_iący przccl Ltdziclęnictlt zalllórvicllia. lł,eztvie Wykotlarvcę, którcgcl ol-crta zostitia tlccnitltla

na.jrvyżc.j, do złozcnia \y wyzllaczonytll, tlic krtilszynr nlż 5 dni, tet,niillie ckttralnych na cizieti z,loż,cllia

oŚlviadczęli Irib clol<tllllct1l1j1,1, 116lr.vicrrlza_iącl,r:h tlkoliczIlclści. o l<tćlrych ll1()wa w art.25 ust. l ttstar,vy Pzp.

Ó.7. Na tt'czrvalrie Zamawia.iącego, Wylronarvcir którcg<r ofcrtn zoslala najrvyżei occlriorra, zobtlwiązany

jest tlo ,1,|'ożenia następujących ośłviadczeli i rloliunlclrt(lrv:

1) W cqlrr_notrvicrclz"enia brrrl<u pqtlstary tlo rvykllrczcnilt rl iakich molva lv art. 24 ust. 5 ttstitlyy llzll:

a) otl;listl z lvlrrŚcirvcg<l re.jcstru lub z cclt{t,allle.i ervidcncji i inlilrm:tcji o tlziałalllości gospoclarczejo.jcże li

tlclrębrrc przepisy ił,1,1lragają rvpisu tlo rc.jestrtl lttb orvideIlc.ii, rv ccltr potlvict,dzcrlia llral<Lr ptlclstarr,

lv1'|iILlq7911 '^ na 1lodslawicl arI.24 tlst.5 pl(t l Llslitwy Pzp (l(ozclział 5 r,rst.5.2. sir,vz).

.lczeli Wykol}awcA rlla sicdzibę ltrb tllic,jsce zarnieszkania poza torytol,itttll Rzeozypospolitc.j lrolskie.i,

zarlliits1 clol<LllllcIl1u. tl l<tĆllvtn rttowlr 1lorvyże,j slrłacla clclI<tlnlellt ltrb dokLrnlcr]ty wystawione rv kt,a.ju, rv

litti15'nl Wl,kollailca rrta sicclzibę lLlb llliejscc zanrieszkaniit potv,,,icl,clzającc odpou,ieclrrio zc:

- nic otrvat,lo.jcgo likrvidirc,i i alli nie rlgloszotlo trpaclłości (lv.1ls|111,yillxvl nic v,czc,śnial niż 6 nticsięc1l 1lrzat!

tt 
1 

; 1.1,1l., e tt t l c r l n i l t t ł,s k l u d t u t i r t o fb r t ).

.Ieżcliw l<raitt. rv któryrn Wykotlatvca nia sicdzillę lLrb nlicjsce zatllicszl<ailia ltrb llliejsoc z_alllicszkania llra

osoba. l<tórei cloktllllettt tlotyczy, nic rl,yda.jc się cloltLllllerrtolv, tl litorych lT}own l)l]\vyżc.j, zastęptl,|c się je

clcl]<lttłretltcltl zalviera_}ącyllt tldlrorr,icclriio t;śrviaclczcnic Wy,kolrawo),, zc rvskazatliclll tlsoby albo osob

trpl'arvlliotl1,'ch clo.jcgo rcprezctttac.ji, Iub oświadcz-c,llie clstlby, lttórc.i doktrrllclit rnial dotyczyc, złrlzolre

1;rzcd tlotaritlszcllr ltlb pl'zcz orgatlcni sądowyllr. acllrliliistracyill;,rrr albo ofgallell1 sanlcirzącltr zar,voclor.vego

lLlb gcls1loclarczcgtl ił,laścirr,ytll zc rr,zglęclu lla sicclz,ibę lLlb lnic.jsce zatnięszltallia lvykottawcy ltlb ruie.jsce

zalll ięszkarliir tci osoby.

l)olrLrrnclrtv/ośri'iaclczellia 1lclrv,itill;, być rvystalviotle nic rł,cześrlic.i rliz 6 nliesięcy przecl ttplyrvcnl tcI.rnitlrt

sklat]allia olor1,

6.[l,.le:zc]i rvvi<az, trśrł'ia<lczcllia lrrb ilrIlc z,loż,one przcz- Wyl<<,ltlarvcę clokLtnreI]ty, o l<tilIych 1-11()wa w rrst. (t.7.

sirvz brrclzt1 rvzlt1llirł'ości Zarrlarviająccgtl, tliożc ott zrł,t,ócić się bezlltlśrcclrlicl dtr lvlaścirvcgo ptlcllnitlttl, na

rzccz litilI'cgt> citlslarv;'bylv wykcirlarrc o clodatkorve iIifbrrliacje ltrb dokLtnlellty w tytrr zal<rcsie.

6,9. \\/yl<ollarvca lric.icst tlboiviązarly do zlozerlia trśrr,iaclczcti ltrb dokunlerltćrrv potr.violclzającyclr ol<oliczności,

o l<tĆlI"v-cil lllo\va w all. 25 rrst. l pkt l i 3 trstarvy Pzp,.jezcli Zarnarvia.jqc;,posiacla oślviac]ozelria ltrb

ciok,tltllcll1-;' cltll\'czącc tcgtl Wvkollawcy ltlb tll<lźc_jc Llzysl<ać: zźr pol1locą bezlrłatrll,ch iogćllnocJoslępriych

tlaz clarlych, u,szczególtloŚci re.iestl,órv pttbliczIlyoh u, l,tlzttl1-1icrlirl rrstawy r, dnia l7 ltltego 2005 r. o
in[i;rrnalyzac.ji dz.iałalrlości podrniotorł,realizLrjących zaclania publicz,tle (tekst jecilrolity Dz, lJ. z 2()19 t.

Poz. 700), a WY'iiotlavvca rvskazal to rl'złoz<lttej olelcie ('itłłlł,ttttttjt: tttkic ntllcż.v ttlnicścić. l.v "/brtrntlrtrn.ł
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7,1, WYkonawcY mogą wsPÓlnie ubiegać się o uclzielcnie zalllówienia. W takirn przi,paclkLl Ęltollawc1,
tlstanar,viają |lełnorrr<rcni'l<a clo reprezentowania ich r.v postęporvaIriLt tl tltlzie lclric zallrtirvjcItia aIbo
rellrezetrtorvallia w PostęPolvalliLt i zau,arcia tlInowy rv sllrarvie zanlówicllia ptrbliczlrego.

Pelnonnc:n,it.lwtl łtl/tltto b!Ć zlilqcr.otta tlo o.fbrl1l lv.fbrmie or.l,giłtltltł ltth ttotttriulttitł ptlśl,itul<:x,tltta.f

kupiL

7,?,W PrZYPadku \\'Ykonalvcórv rvspcilliie rrbieglłiącl,ch się o Lrc]ziclcnie złIrlti'victliit, żttcla1-1 .1,1tich Ilie lllclzc

PodlegaĆ wYkluczerlitr z Postępowallia na l)oclsta\Ą,ie pl,zesłanek, o l<tól.yclr l]]owa w t|rt, 24 tlst, l pkt l 3-
22 ustałvY PzP oraz w al't. 24 ust, 5 pkt l r.rstarvy I)zp. llattlrltiast spellliellie rł,at.utll<tir.v ttclzialLt rł,

postęporvaniLr \Ękonarvcy rvykaztrią zgodnie zrtlzdz..l ust. 4.2. silvz,

7,3, W PrzYPadkLl rvsPÓlnego ubiegania się o zarlrórv ienie przezWyl<onaivclllv, oświaclczctlia, o l<tól.yr;h tllcltvlt
w Rozdziale 6 us1. 6.1 , silvz skłacla każtly z Wykonrtrvctirv lvspólllie trbicgzrjących się tl zarnllrvicllic,

7,4, W Prz-YPadku wsPÓIneg9_11bi_egir1_4 slę o zatlrórvicllic Dl,zcz W_vkollawcó\,v ośwrłdlzeLŁOuzyn4!ez]lg§§]

t. 6.3. siwzItt |llovva w

; k|ądą kązdyz_S&!sg]]!rŁó}v.

7,5, W PlzYPaciku rvsPÓlrtegcl tlbiegallia się o zarrrórvierńe przez \Vyli.onawcćlrv są tlIli ztlborł,iązarli rrlt

wezrvanie Zalllawiaiąccgtl złtlż},c clokttnlęllty i ośrviadczenia^ q kt_qr_vd] |rro\ł1ty_]!qzda._ó_tut=óZliw1

PrzY aZYm dokulllentY ioŚrł'iadczcrlia, o lrlól,ych l})0wil ly ro,ztl,z.6 trst. 6.7 plit l siu,z sltłatla tlclptlrl,ictlllitl
WYkonawcit, ktcirY rvYkazuie spelnictlic warulll<tl. rł,zal<rcsie i rla zasaclach opisan),ch w rozclz.zl Lrs1. 4.2.
siwz.

7,6. W przypaclktr rvyboru of'erly Wykonarvcólv r.vspólllie rrbiegającl,ch się o uclzielęllię zatllóit,ictliit:

L) ZanawiającY, zgodnic Z arl, 23 trst. 4 ustarvv I)zp, żąrla ulllo\\/y regtrlLljącc.i rvspólpracę tych
Wykotlawcórv przecl po<lpisallierll un-}owy

2)Wykortawcy pOnoszą soli<larrlą oclporvicclzialrlość zą rvykollattie ulnowy.

8.1. W postępowanitr kollllrtlika..;o ,"i9ł;, Z;
oPeratora l)oaztowego lł' rozttlllicllirt Ltst;rrvy z- clrtia 23 listopaclrr 20 l2 roku - p1.1rvc, l)()c7,t()lvc (tcksl
jcdnolit5' Dz, |J. z 2018 r,, PoZ. 2lB8 zę znl,). osobiście, ztl pośrcclrlicttvetll 1losłatica, lLrb pl.zy Ltzycitr

Środków kclrnunikac.ii elektrtllliczrlcj, rv lyrli {ill<str rv rozttlnicllitt tlstarvy z dllia l8 lipoa 2002 1.oltu o
Świaclczelliu Llsłrrg drogą ę]ek1l'cllliczną (tekst.jeclllolity Dz. LJ. z,20l9 r., poz, 123,), z, ttwzglęclnierlictlr
rł,ytllogórv dotyczących {bt.lrl;,, ttstantlwiot lych port iżr: j u, trst. 8, 6,- 8.9.

8,2, OŚwiadczetlia, rvlliosl<i, zawiaclollrictlia cll,az iIrlorIllao.ie Zaltrarvia.jącl,i Wykonarvcy pt.zel<aztlją piscrrrllie.
laksenl Iub elektrolticzllie:

1) numcr fal<su: 71/ 11-61-301

2) adres poczb/ c l elttrtlrr iczn cj : przetargi@pz-solesll i ca. pl

//f , s
f ,'i. !....,|.".
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8,3. Osobą uprawtlioną do pot,ozuntierł,ania się z Wykonawcatni rv sprawach związatlycll z procedurą

tlcizielaIlia zalllórvicli pLlbliczllyuh.jest Palli l]lźbieta Kaznolvsl<a - Spec. ds. zarnólvięIi pLlbliczIlych,

c- lll a i l ; plzgrąĘr(źłp7so l cs rl i c_ą,p!.

ninic.j,tzyttl ro;rlr,iul<: silvz. ()znucztt ło, żc Zannv,ictf tlc.1, nie bęclzia reugtllvul no inłle.f'orm1l ktlntctktoyt,unitt

,rię z ttim, u'srczególnłl.ści nu konlukt tcle.filniczt1.1, lub/i osrlbi,st1l lt, ,swrlf a.f ,sieclzibie.

8.4,.}ezcli Zalllarvia.jący ltrb Wyl<ollawcłl 1lt,zekazLrją ośrviadczcnia, r.i,rtioslti, zarviadolllierria ol,az irlIbrrnac.ic

pl'z,v ttź,,l'citt Śr'oclktilv l<tllrrLlliiliac.ii eIęktt,clrliczIle.i, lv tytti ialistl lv rclzttlllionitt tlsttrwy z cJnia l8lipca ?002

r. cl Śrviaclcz,ctliu trsiug circlgi1 clcktI,otlicz,tlą, każtia zc stfoli lla żąclalrie clrLrgicj strotty tliezr.vloczrtie

l)()t\\ ie r(ilil lakt icll otrz.;.lnllrlia.

8.5. W plzypaclktl braku potrvicrdzerlia otl,z5l;1-1ąlr1- r.viłcloll-rości pr.zez \Ęl<ollawcę, Zanlawia.jący clonlniema,

iż Pisnlo rvys]lane prr,ez /,tunar.via.jącego lii] llLlltli]l ]irl.sLr ltrb adręs elektt,oIticztty pociany przez_

WYl<ollarvcc" zoslało llru cloręczcillc rv sptlsób unlożlirviający zapr_,lz-llanie się Wykonarvcy z treścią pisrlla

a za 1lotlvicrclzellic jc.1 otrz1,,nlattia Zarllarvia.jilcy 1lrzy,itllic l,,,ydt,tlk potwierdziriąc},lvvsłal)ic rviadonlości.

8.(l. W posteporl'allitt oŚrł'iaclczellia. o ktćlrych lllowa rv rozclz. ó tlst, ó. l. sil,vz, sl<łada się rv fornrie piscnlnej,

l j. rs pa ł rz rl t l e f v, l u s t l r l l, ę <: z n ), nt p ocl p i,s a n t ( o ty g i t t uł).

8.7. O1crtę składa się pocl t,ygolc]lll llicu,ażtlości rv lornlic Jliscnlnc.i, lj. o1lutrzona.j wlrt,sttot,ęcztlylll Jlotłli,scltll
(or.llginul).

20lłir. ztnicnictf qc,llttt t() r()zporzu(lzvttie) skladarle są rv orygirralc ltlb kopii pośr,viaclczollcj za zgoclnośc z

orvgitlalcllr. l]oŚrviatlczęllie za zgoclllość z, or_vginalcrll ttastę1-1tlje poplzez opatl,zcnic kopii c,lokrrnletlttl lLttr

l<opii ośrviaclczctlia sporządzon;,ch r,v postaci papiolorvcj, tvlastlrlręczllyln ptlrlllisenl.

{J,9. PoŚrł'iirtlo,,-crlia z-a zgr;tlrlośc z orygiltałctrt clclliolltrie oclptlrvieclllio Wykotiarvca. podnliot, lla którego

z-cloltlościach ltrb sylLrac.j i polcga rvyl<otrar,vca, Wykonawcy wslltilItic ubiega_iący się tl ttclzielorlic

zanl(lrvicllia ;ltlblicz.rrcgrl alllo 1lorllvyk()llalvoźlJ w zalrrcsic cloktrlttetttóvr,, litórc liazclcgo z nich clot,vczą.

{J.l0, PoŚrviaclczcllie za zgcrdllośc z or,vgiIlałeln rlokollyrvłttle rv lbrnrie piscrlnoj por.vitrllo poIegać rla

1,1l1-1 icszczctlitl na ktlllii tltllittlllctlttt ltlLl ośrvil,Lclozctlia zirpisLt ,,za zgoclnośc z clryginałęnl" ltlb ,.zgotlne z
ot'ligillaletll" lLtb zapistt t,l 1lodobllc.j tt'cści rł, spostill kt(lry trlrrclżliwi Zarnau,iającelnLr .jccltlozllaczlle
stu'ict'dze llię cz.y 'zlo'ż,t'ltlc plzcz- Wykortarł,cę clokrttrrclrty ltlb ośrviaclczęllia odzwicrcicdlają stan faktyczny

vl'nich przetlstar.r'iotly, Strvicldzcllic porvitlno by,ć poclpisane przcl, wlaścirvą clsobę zgoclnic z zasac]alni

rcllrczclltac.ji OraZ S|]oI'zą(lztlllc rv sptlsób tlttlozIirviirjący iclcntvl'ikac.ię pclclpisLI ('ilp. )l,rLE z itltitltttc1

1łi<:czqll<t1 łl,yłlll.|l ptl,iyyiuclczctjclc,aj krlltię clokutttalll1.1 ż{l zgrlclntl,śc z orvginctleł|.

8.]i. Zalllau'iajacy lllclzc żildac 1llzt-,clstarł,iellia o11,uittalrt lttb llotarialnie pośrviaclczoncj l<<,lpiicloktIllletltólv, t.l

l<tĆl|Y'clr ll1o\Ą/il \,V rozłr>rzaclzclliLl, irlrly,cli rriz oświaclozeri, wylączriic wtccl5,, gdy zlo,żonakopia clol<trrlretlttl

jost rliccz1,1c]na ltllr 1-,,r',.17i 1ł,ątplirvclści ccl <Io.jc_j prarvidlori,ości,

8.|2. Doktrrllcllty sl)orzą(lzolle rv.języi<tl obcyllr porł,ilrrry być sklaclane wl,^7,7,tltrt,naczetriern na język polsl<i.
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9.1. WYkonawca ll]oze zwt'acać się do Zaniawiająccgo o wy,jaśllicnie tl,cści specyfikac.ii isto1ll1,gh r,valrtlll<iilv

zalnówienia kierując swe zapytaltia piscnlnie, lhlrsctll lub drogą cle lrtroniczną.

ZamawirrjącY Zwraca się z proŚbą o przekazyr,varlic pytari róu,Iricż clrogą clclłtroniczrlłt ri, litt.lrlic
edYtoivalllcj na adres: przetargi(r)pzsolesllica,pl , gc|yż skróci to ozas trclzielallia rv;,iaśllicri.

L),2, ZarnawiającY jest obowiązalty udzielic wyjaśrlieli niezlłłocztlie,.jeclnak llie póznie.i tliż tltt 2, cltli 1ll.zccl

uPłYrvellt terIrrillu składania ofcrt - potl rvarultkicnl, zo lvtlioscl< o rvy.iaśllicllie tl.eści SIWZ r.r,plynąl clo

Zamawiającego nic Pozllic.j niż cto ltolica clllia, u, Irtól,ylu tlpłyrva pclloiva wyzllź]cz()l-lcgcl tct.lllitlir sklaclaniir

ofęrt.

9.3. Jeżeli rvnirlsek o wyjłrśnicllie trcści specylil<acii istottl),ch.uvarltttktiw zarntiwicrlił rvplynąl ptl rrpł;,rvic

tcrminu składarlia wniosktl, o któryrn lllo\Ą/a w ust. 9.2. lub clcnyczy ttclziclon1,9[ iłl,jaśllicli, Zaniawia.jący

mozę udzięlic lvy.iaśnieli albo pozoslitrł,ic rvniosck hez roz,lroz,tliitlia,

9,4. PrzęclłtlŻcttie tct'rtlitltt składallia. tllęrl nię u,llływa rlit bicg tet,tlrillLl sl<latlatlia wtliosl<Ll, o klćlrytlt lll()\\/il \\,

rrst. 9.2.

9.5. TreŚĆ zaP5'tali \YrJ7-Z wy.iaśnienialrl.i ZaInawia.jący pl,zckażc Wyl<onawcollr, któryrlr przckazal sirvz. bcz

u.jawtliania źródła zapylania, a takze zanlieśoi tla st1.ollie inteI.netorve.j ]:Lti1.1,1,:jlt,tir::lll,-:,,_l]ll.ii i,lL

9,6. W PrzYPadku rozbieżności polniędzy tleścią riiniejszej siwz, a treścią tldzielonyoh lł,y.jaśllieli ltrb zllliirll
siwz, jako obor,viąztrjącą rlalezy prl,y.ląć trcść pisnlir zawierzrjącegcl pt'lzllie,jszc oślviatlr;zellic

Zanlarł,ia.iącego.

9.7. W uzasadniorrYch Przypaclkach Zalltarviając1, llloze pl,zccl ttplyrvettl tertllit-lt_t sl<laclartia o1'er.t zIllietlic treść

siwz. Dokonaną znlianę siwz Zalnarł,iający tlctostęllni rta stt,onie intertretorł,ej lrt11l:l,i;i11.1]/,,11]l(.i]]i\]il.i]l

9,8,.lezcli lv rvl'triku ztnially treści silvz llieplowadzące"j clo zrlriatly tl cści oglłoszcllia o z_alll(lwicllitt będzic

niezbędllY dodatl<orvY cZaS lla rvpl'tlrvaclzclric zlilial-r rł,cllertirclt, Zarnttli,iitjilcy prz_ctlłtrzy tclltlitt sltlaclłttliir

ofbn iPoinfbrmr"rie o tynl Wykot'ltllvoóu,, kltilylll 1lrzckaz,allcl sirvz oraz zalnicśoi inlbr.rlrac.jg lla slr()nic
i lrternetolł,ej htt p.. / / bi 1l.pzso l es n i c a. p l

9.9. JeŻeli zllliatra tl'eŚci siwz będzie 1llowadzi-la clo zrrliarly tleści ogłoszellia cr zatnówiellirt, Zalllarvia_jąc;,

dokotta zlrrianv treŚci ogloszellia cl zatllórvictliLr w sposób przcwiclziarry rv art. 38 ust, 4a Ltslitrvv pz.1l,

9.10, ZamalYia_iący llic zanlięrza zrvołyrvać z-ęblania W;,kollau,cór,v przecl skladarlięrll o1brt,

10,1. Wykorlawca lntlźe zloż5,ę tylko jedrlą ofertę.

10.2.Zauilwia.jącv cloPuszcza składallia olęrt częśoiowyclr na rvybrallą pl,zez Wykortarvcę częśc zatllówicrlia
(zadaIlie).

l 0.3. Zaln awia.|ący n ie clopttszcza sk] ał]trll ia o f'ert war.iantowych.

l0.4. T.eśc ofbrty starlorvi wypelpjgnyj_lltltlpisany pŁcz!§óy]rp.,\\3żjrkLĘ-rL:_rą]l,c7.§_$rlwi1l ia -W1l<il]lo\t_c-}

cznik nr l do slwz rll,azrrr rvzrrru stil

10.5. Wraz z tlferta musza lryć złtrżolle:

r§zqlen trxvo_cclrłlrve od

ł

t'
I
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i ) Ośrviadczcn ia w5rnla ganc postłtnorvicnianl i rozclz,. 6 tlst. 6. 1 siwz.

2) l)ełtlclllioclliclr,vtr clo reprezctlto."valiia ił,szystkich W,vkotlarvcórv rvspólnie ubiegająoych się o Lrdziclcnic

zatllćlrvienia, evvetltuirlliie tlnlowa o rvspółclziałanitr, z litórc,j będzic rł,ytliltac przcclniitltotvc

1lcłllontocllictwo. PelllolllocniI< llrożc tryc ttstattowiony clcl re plczel]to\yania Wykorlarvców w

1lostęporvanitr albo clo leprezcllto\łallia \\, 1loslę1loivirtlitt i zltlvarcia lln}o\ły (wymagana 1b;ma oryginał

ltlb tlotarialnic potlł,iel,clzona kopia),

3) l)clnotllclcnictrvo (oryginal lLrb notarialtlie potwierdzona kol;ia) clo rcprezentowallia Wykonarvcy *

względrlic clo podpisarlia inrlych cloktllncnlórv sl<laclarlych wr^z. z ol'ertą (eśli olirlę rvlaz z

z-ałąozrl i kallr i pocl p i stl i e Peł rtoIl-t<lcll i k ).

4) DokLlrrlcllt},, z l<ttirych u,,yllika pt,ari,o do podpisarria o{'erty (orygirra] lub kopia pcitrvicrclzotl,a l,tl

zgo<intlśc z tlry,gillalctl1 pl,,zll notaritlsza), ivzglęclnie do poclpisania inrlych cloklrnicntór,v skladanych

\yraz z ofbltą, clryba, ż,c Lttnlalłittjący nloze jc tlzysl<ac rv szczególności za polllocą bczpłatnych i

ogólllocloste1lll1,ch baz datlych, rv szczcgćllltości l,e.iestrorv ptrbliczllycIl rv rozttlllietlitt ustarvy t tlnia l7

Iutcgo 2005 rtlktt o iIilclrlllatyzacji clziałalntlści poclnliotór,r,realizLrjących zaclania pLrbliozne (tekst

.jcclrltllit;, Dr,.|:.2a l9 r,, pclz. 70a zc zln,). ir Wvl<illlnrvca rvskazal t() \\,raz zc zlozeIlietn o1ert, o ile

1lratvo citl icli poclpisarlia llie wyrril<a z cloI<rtlllellttirł,zlcrżoIlych wt,łtz z ol'erlą.

l0.6. Ol'crta 1lorvintla być poclpisal)tIpltęż osobę ttporvaztlioIlą clo t,eplezclltorvarlia Wy,konarvcy clkleśloną rv

rcjcstrze ltrb intlyrlr clokirrllerlcie, rvlaścirvyIll dla darrc.i fbrllly cllganizacy.inej Wykollar.vcy albo prze,l

tt pc ł ltonl ocn itlllegtl 1lrzeclslau, ic ie la Wy k ollawcy.

]0,7. Zarriarviiriąc;, zalccti l.v.r,kol,zyqt,tnię lł,ztlrólł, l'orrllLrlat,zy stanotviącyclł illtcglalni1 częśc ninic.iszc.j siwz.

Doptlszcza się złtlzctlic u, t;l'cI,cie lbllllulatzv opl,aco\vallvch przel, Wyltollalvcę. pocl r.l,at-itnl<ielll_jeclllak.

źc ich trcść bęclz-ie oclporviaclać rvynra5larliotll Zarnawiającego określollylll w niniejsz_ej siwz.

l0.8. Of'erta porł,itrIla być spolządz0lla w.ięzykLr polsltinl, z zachorvaniem fbrnly piscnrllcj (tj, opatrzorla

lr,łirsnoręcznvlll poclpiselrl) pocl rygorctll ttięważności, l(azdy dol<trrlrent skłacla.iący się na ofbltę porvinicrr

b;.,c cz;,tcill1,.

i0,9. Zaleca się, ab;., rł,sz),stkie stf()Il_y ol'erty, i załqcz_rlikiiu, byly porltrrlel,owallę i palafbrvatlc pl,7,e7.

Wyktlllarł,ce l tl b t,lsrll"lc Lt1lorvażtl itl tlą.

l0.10. l(aztlit 1;tl1-1t'iilvkir tv treści cllcI,ty, rv szczegć;llrclści liazcla ztrtilttl?t, pt,zc|<r-cślcllic, tlz-lrpc,llricllic,

tlatlpisallic, ctc. porvinllcł bvć pill,alixvallc plzez §/y,(11na!\,c\., w pt,zecirvll;,llt razie nię bęilzic

rtrvzglęiln itlllc,

l0,]], Zarrlarviltizlcy iIl{blllrLljc, iż zgcldnie z art. 8 ltst. j tIstarł,v l)zlr, rlie tljirrvltitr się inftl1,1lracii starrolviących

la.jclnrlicę 1ll'z,eclsiębiorst\vil. w t,t-lz-tllllicllitt przcpist)rv o zrvitlczatlitt nietlczcirvcj kolrltlrrcIrc.ii,.ieżeli

W;,ltollalvca. nic pózllie.j lliż r,l,tcrtllillie skłaclallia olęrt, rv sposćlb nicbtrdzącv wątpli,"vości zastrzegł, z_e Ilie

nlogą by,c crtlc trclostęplliatle oraz lvyl<azal^ zaltlc,z.a.iąc stoso\.\,I,Ic rvyjaśnicnia, jż. zastrzeżotle illtbrrnac.ie

statlclrvią ta.ierlrnice przcclsieLriorstlva, Wykorlawca nie l1lozc zastfzec irifcrrrnac.ii, o l<tórych lnowaw art, 86

trst. 4 tlslavvy i)zp.

l2.]2. Wszcl]<ic illiorllrac.je statlorł,illcc ta.icrrllrica przcclsiębiolstwa w rtlzt-ltllicnitt tlstitwy z clrlia l6 krvictriia

]993 r. o z-rvirlczatlitt llicl-tczciu,e.i l<oIlkLllerloji (tel(sl _jeclllolit1,, Dz,, |). z 20l9 r., poz,. l0l0 ze znl.), któr.c

\Ą/vI<orlarvc:r clrce z-astrzec jako taiellrrlicę przeclsiębiorstrva, rvilrrry być załączolle rv osolrtrytlr o1lakorvatrirt,



W sPosób umOZlirł'ia.iącY Iatwe od llicj odłączenie i o1liłtrzone tlallisclll: ,,Inlilrnlacjc stirlrorviące t*;e nlnicę

Przedsiębiorstwa - nie udostępniaćo', z zacltor.vanietn kole.iności trunrerorvatlia stl.otl olbrty.

10,13, ZamarviającY nie ponosi odporvieclzialności za nieivlaścir,ve ,labezpteatenię prl,el, \\/ykorlaivcę

dokunlcntólv i inlbrnlacji rvskazatlycli jal<o stattou,iące ta.jelnnicę pl.zeclsiębiorstwa.

l0.14, \Ą/ PrzYPadku, gd)' w jednyln iJokutnencic Wykonatvca za\|l.zę illlbrnlacjc stanorł,it]cc ta.lcrnllicę

przedsiębiorstrva oraz itl1'orlllac..ie, clcl ttjawrlienia, których Zanlawia.jącl,bęclzie zobrlrł,irlzaIl1,,

Zalllawia.iącY ujawlli cał5l doP,''-,-'.llt, zaś Wvkotlarvca pollosił będzie oclpowieclzialllość za llictvlaściu,e
zab ezpieczell ie i ll fornracj i ob.j ętyc h taj enl ll icą przed s i ęb i orstlva,

l0,15, Ofertę wraz z oŚr,viarlczerlialtri i tJtlliLtll,tctltallli llalczy ulllieścic lv zztItllttiięty,tll clllalitlrł,atlitl,
ulrielrlozliwia-jącYnl odczYtirrlie jcgo zirrvartości bez- Ltszkotlzerlia tettl o;laltou,allilr. l(o1lor.ttt 1;tlrl,illltlt bl,c
opisana w następr,rjłlcy sposób, tj, zarvicrac nazwę (lirrnę) i aclreselll W1,lirlllalvcv tll.az nastęlltrjącc
illlbrlllac.je:

ll/ykonuuca:

'o}1 iitlo}t,y Zcsllól Szpitali

.,\rltlii I(ra.jlln,ej l

,-{t)tl ()leśrlicir

'tttttttlłittjtlcy,:

OFEIi,TA PRZtrTARGOWA NA :

,,f)ostawa ręl<alvie dla lrorviatowcgo Zcsllttllt Szpitirli''

Zadanie nl,.......
(ł s ka zu ć nu n t c r z ąd a t t i tt, l l u lłt óre s, l;1 u tl t t n u.f t,,; t o |il r l t t,)

Nie otrvicrłć przed dnieln .,..2020 r. gotlz. 09:30

( r p i,:, rt c u, 1,3 ą 1 1 ti O ll.y l c r l il ! n 0 t|, u tc l il 0 lć r l )

ztlal< sllt,all,.1,:

*rantkę mclżną wyciclc i łluklaic nu ktlpc1lę

l0,16, ZanlarviającY rtie Potlclsi odporviedzialności za zclalzellie wyrlika.jące z. nietlależ.yLcgo tlzilalttlrvrtllia
koPerrY/oPakorvatlia lub blaku które.jkolrviek z lvytllagarlyclr irllorlllao.ji.

l0,17, Przed ttPlYu'et-lr tertllitlu sl<latlania cllclt, Wylr.oI}awca lllozc rł,llror,vaclzic zrlriany do zltlżtlrlc:i tllorty lub
wYc<lfac <ll:ertę. OŚ',viaclczerria o lvprorł'aclzollvch z1,1l.ittttac]l ltlb wyctll)rrriLl t;lcrty 1;t;rłitrlly łlyc 1lot.l1lisirllc

Przez osobę/Y LlPowaŻ,llitltlą/e do Icprt;zclltowarlia t/yltonllrvcv i tlo1,gcr,onę'/'atl,ttlyi,iająocluu tla 1;iśrrrie

Pod rygorerl] nieważl]oŚci przed tllrlyrverrl tcrllrintt sI<łaclarlia of'ert. Oświaclczenia porvilllly byc
oPakowallę tak,.jak ofbrta, a opal<owarlie porvirlrro zarvicraci ocl1lorviccirrio clt;dirtkowc oztlaczcllic
wyrazern:,,ZlvIl^NA" lub .,WYCOłrANlE''.

10, 18, WszYstkie kosztY zw'iązttne z uczi;stlrictwęn] \\,poslęporvatlitt, lv szczogtiltlości z pr.zy,gotorvallietlr i

zl ozell ienl o flerty ponosi Wylio rlarvca sk tacl łlj ący ofertę.

10,l9. Zarnarvia_jący nie przewidLlje zwrotu l<osztórv rrclzialLr rv postępowaltitl.



l1.1. Ceną podlcga.jącą ocetlie, rv zal<rcsic poszczegolllvch zaclati, ^icst C1.1NA OFERTY BRU'I']'O (zlv,ana

r(;wn i ez cctlą ofi:t,tolvą).

l l ,2, Wyltorlawca w olbrcic tł,inietl plzedstnrvić cellę za wykollatlie ltazdcgcl zaciania (części) ottrębnie, z

Ltu'zględtlietlicnl wszystkich lvl,niagati sil,vz, l,i,1,1icztttlą lv o1laroiu tl lłrlrnlulal,z asortylnerlto\yo_

ceno}vy nr 1-3. lrędący zrrłącznikicnt rltl lbrntulnrza of'crty, uwzględnia.|ąc wszelkie niezbęclne l<oszty

zrviązatle z lealizac.ją zalllólvietl ia,.

l 1,3. Celiy .jednostkorvo podall0 pr7.ez Wykollalvcę lv llorlntllat,zll asortylnęllto\yo-ccnOwynl l]r 1-3

staltor.viącylll z.aląc,lnil< clo fol,tllltlarza oferty bęclą rlicznlielllle przez cały ol<rcs oborviąz-yrvatlia uIntlrvy

Il a lea l i zacj ę 1lrzcd nl i otol,vegcl za rn ólvicn ia.

l1.4. Ccnę ofilty llalezy podać rv rł,alLtcic l)L,N. Zltnlalvia.iący lrie cloptlszcza rozliczst\ nliędzy, tlilll, a

Wyl<orrarvcą rv lva l utirc|l obcych.

()sfatcczna ccIra o1'ęrklu,a, podana przez Wyktlllawcęr, nla bl,ć, ccl]i| \v I,r_lztllltietlitl odptlwieclrlio alt. 3

ust. lpktl,pl(t2irlsl.2Llstawvzdllia09rlra.ja200 14r.oirrlbrrnorvtinittocetlac,htou,aLówitrsłLrg

(te kst .jcclilolity Dz,. I), z, 2019 r. poz. J 71l). pLzeclstarviotlą rv setlly,clr częściach zlotcgo, ti. zgodllie z

polsliilrr s}stellielll plattlicz_.yrl po zaokrąglcllitr clo pellryoh gloszy (drva rnie.isca 1ltl 1lrzccinliLr), przy

czynl l<ol'lcór.vki pollizej 0,5 grtlsz-a polni|a się, a kolictir.vki 0,5 gI,osza i ,,vyzsze zaol<rągla się clo l glosza,

l1.5. t)o ccl])/ llclto nalczy tloliczvć poclalck VA'l'ił,odpou,iedtlic.j lvl,sclkośoi. Sttllł,I<a V,ĄT rnLIsi zostar;

okI,cśloIla zgrlclnie z tlstawa o 1loclatku ocl tolvarólv i tlslttg clnia l l rnarca 2004 r. (tekst.jeclnolity Dz, tJ.

z2()l8 t,., |)oz. 2174 ,l,e lnl),

l l.ó. W przypadkLl zrlliany przepisór.v clotyczilcyclr Ltstalvy o poclatkLr 0d towarów i rrsłLrg, stlony

clbor.viązyvvac będzic oęlla z ttwzglętlrlierrięrll stirrvki VA'I olrowiłlzrrjącej na ijzięri lvystaiviellia firkttlry.

l |.7. Zalllari,ia.iilc1, ltic clo1lLtszcza llt,zeclslavi,icttia ccllv za w,1,1<onartie 1lrzcdtlliotLt zanlór,vieriia lv kilku

rvaI,iitrltacll. r,v zalcźtlclści <.lcl zasttlsilrvalrych rozvviązati. W prz-ypacłktt pt,z.cdstarvicttia ccItv rv taki

s;;osćlb łll'crta ztlstatl ie oclrzttctil la.

l 1.8^ .lożcli zostanie z,loż-cllltt of'ertzr. któr,ej rv;,bór prorł,aclzilbv clo powstattia Lt Zatnawia.|ącego oborviązltLt

1loilatk<_lrvego z-goclllie z 1;r,zepisarlli tl pocirrlkrr od tciwarów itrslLrg, Zalnawia.jący w celtt occny takicj

oi'erty t{oliczy clo 1lrzetlstltlł,itlllc.i rł,ttie.j ccllv 1rodirtel< cld ttlrvartlw itrsłLtg. który rniallry obowiązck

ru1,\icr,l,c zgoclnic z tylll i 1lrzellisłllli.

l 1,9. Wykonarvca sl<łacla.iąc olęr,tę, ilifilrrnu.it, Zanlarviitiilcego, czy rvybcir olorty będzic plorvadzić clo

pou,statlia tt Zarllau,iajilccgo oborviązl<tr poclatlrowelao, ivsl<azLljąc l]azwę (rcdza.j) towal,u lub rrsłrrgi.

l<trirych clostar,va llrb śrviaclczorlic bęclz,ie plclwaclzic clo.jego 1lolvstatlia, oraz r.vskaztrjąc ich rvarttlść bez

l<u,cl11, piltllr1l< tr.

Zatllarviitjący nic bęclzic ząda1 u,rliesięllia waclitrtłl

l3. l. T'EIąN{IN SKł,ADAN lA ()F'l]R'|':

10



Ofbńę na\cŻY złoŻYc rv sPosób grł,ararlttrjący tlicllarrlszalność, rv z_arrllillięte.j. tlie1l72ez1oczvste.j kopercie, w
sicdzibieZalnarł'ia.iącegoPotviatowyZespólSzpitaii tł,Oleśllicy,.trl,Arniii Kla.jowcj 1.5ó-.+00Olcśnica.

IV Piętro - Sekretariat - pokó.i nr 409 - do tlnia 27 paźdz,ial,nil<a 2020 r. do gtltlzilr, 9t}0.

l3,3, Po uPłYlvie terniintl sklaclania ol'ert, WykclIlll\\,ca tlie llrożc wycolac cll'tlt.ty ltIli (lol(ol]l}ć lł,tlic.j
.jakiclrkollviek zln ian,

13,4. OlcrlY złt>żorle l)o \V)/Zl]aczonyt'll tcrlrlillic zostanłl tliczrv]oczllie zwrócotle!,
I3,5, JeŻe]iW;'ltonarvca zat"llięrz-aPrzcsłać olbńę pocztą, }yylllagi}lle jest by doltollan0 tcgg /.ii pOt\vieldzcllien1
odbioru, Zir terrrrin złtlŻerria <ll'crtY uznlrje się terlllill 1lotrvicrr|zeIriłr odbiortl ol'erty 1ll,zczZ,.lttlillvia.iąccgo
rv jcgo siedzibie,

13.6, TE|IMIN OTWARCtA O!'Ilt'I:
Otwarcic olcrt odbędzie się w sieclzible

Arrnii Krajorł,e,j l, 56-400 Olcśnica, lV
Zanlarvia.jąccgcr w [l611,jąlorvytll Zcs1:olc Szllitali w Oleśrlicy. rrl.

piętlo - sekt,ęlariat. pol<ój nr .l09 ry dniu 27 płździernitr:t
żOż0 r. o godzinic 930.

l3.7. Otrvarcic of-crt jcst jarvne. Bezp<lśr,ęclliio pi:i,".l utuitt,cie tIt "i,17;ńł,J,l.y p*l,, l"rĄ\J.ki złttlljęrztl
pr7,eulagzye na sfltratlsorvallie zallrćlrł,ienia (art. 86 tlst.3 tlstar.vy lrzp),

l3.8, Ol}ńy otrvicralrc bęclą w kotejności ich zlożcrlia.

I 3.9. Otrvierając olclty Zalllawiający pocla:

l) rlazlvę (firlrlę) i aclres Wykona'vcy, ktoręg. ol'crta zclstalłl 0[\yafta.

2) cclly ofbl,t,

3) ternlin dostarvy zawarty w ofcrcie,

l3, l0, Niezr,vłoczrlie Po otlvarciu olblt Zalnarviający zalllięści lla strollię intcrllctowe,i htt1,1:ll

lrllp.11_b r.p.p,z s q 
! _e r ! j c ą.p_l i l l fb rn l a c. j e d oty c z ą c c :

l) kwoty, jal<ą zanlicrza pr,,ęzlltlczyć lla sf illatlsorvallie zalllórvicltia,

2) firnl clt,az adręsów Wykolrawców, któl.zy zlożyli ol'erly rv te'.1llitlie.

3) ccny ofert. tertrrilill tlostarvy zawańych lv of'crtacll,

l4.1. Tęr,nlin zwią,zarńa ol'ertą: rlvnosi 30 dni licząc oci daty o1warcia ofcI.t,

i4.2. Bieg terlnillu z,tviązarliaolertą l'<lzpoczyna się v|rźl,ż7. tlplyrvelrl tcrll-tit-ltl sl<łatlerlill oli:rt.
l4,3, WYkonawca salnt;clzielnĘ ltlb rta rvnioscl< Zalnawląiilc_ąQ Illoze przccllrtzyc tertllin zlvią7aniaolc1.lą. z

t)'ln, zc ZallrarviającY llloze t1'lko l'az, ctl lra.irnrlicj Ila 3 clrli 1rrzecl trp1l,rł,ctll terInitlrt zlviqzarria ol'cl.1ą

zwrocic się do \Ękonawców o rr';11'62a'''ia zgocly tla przetlłuz-erlie tego tet,tniritl t'l ozllilczglly ol<I.cs, tlic
clłtrzszy.jedrlak Iliż 60 dlli (art. 85 lril. 2 Lslctyt:), l'zp).

l4,4, Zgoclnie Z art. 89 ust. l Pkt 7a Zatllarł'ia.jący oclrzuci o{brrę.jezeIi Wylitlnar,vca rlie wyt.azi zgtlcl5,, o ktorc.1

l1loWa !v art, 8-5 tlst. 2, na 1ll,zeclłLrżcrric tcrllrinlt .zlviąz,tt1-1itt 
clf ertą,

2 w wYPadku braku jokiegokolwiek oznaczenia nadawcy oferty na kopercie, ot'erta ż()stanie komisyjnie otwarta, tylko
wYłqcznie w celu odnalezienil adresu nadawcy i wraz z kopiq protokolLl otwarcic] tejże oIer|_y zostanie zvlrrĘon
odPowiedniemu WYkonawcy, w przewidzianych ternlinach zawartych w ustawie prawo ząmówień ptlbticznyql.

1].
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15,6.ZatnawiającY odrzuciolertę,.ieżclizaistnic.ją przypaclkiokł,eślolle lv art, B9 ust, l tlstawy Pzp

l6,1 . Umou'a Zostallie Za.Warta lv fonnie pisenlne.i w ternlinie oltreślonyni na poclstarvic ar.t, 94 usl. l i 2 Lrstłwy
Pzp. O rniejscu idokładlryrrl terrrliIlie zarval.ciil ttlll()vvy Złtlllalviający porviaclolni cl1.ogą poczttlr.va lttlłl

nlail. lub telel'onioznię Wykonawcę. którcgo olbrla zostala lvybrana za llajkolzystniejszi1,
16,2, W P|zYPadku wvboru jako llajliorzystnie.jszc.j olirty Wyliojlo\yc)/ prolt,arlzącego cJziillllllośc rł f,ot.rllic

SPÓłki cyrvilllc.j - Wyltorlawca zolrowiązlrrl5,,_jcst pr.zctlłclż\,ó Lltllorr,ę spcilki cvlvilrle.i 1albo r.r,_r,cillg zte_j

ulll0wY zarvierającY PostanolvicIlia clotyczące rcl)fezclltowarlia iprorvaclzcllia spl,arl,spóllti) .Icżcli
WYlionawca ProwadzącY clzialalność w lbrnlie spólki cywilrlcj nic przcclltlzy Zalrrawiirjąuullltl Lllllow,v
sPÓłki a|bo rł'Yciągtl z te.j trniowy. wórvczas ulllowil o z-atlrólvit,liia publiozllc Ilrtrsi byc 1loclpisalla 1;r.zez
rł,szystl<ioh wspólnikórv tc,i spćlll<i,

16,3, W PrzYPadku lvYbortt ,jako rra.jkorzystrlic.jsz.c,i ofiuly złozonej przez l(olrsorcjtlln \\!konalt,oa
obowiąz,atlY jest PlzedlożYć ttmowę kollsorcjunl 1lrzctl tcrnritlctn podpisania tlnlorvy zar,vicrallc_j rv

rvylr i k u prze prowadzollcgo l]ostę1lorł,irn i a.

16,4, WYkonar,vca, którego of'erta zostatlię wyblatla zoborviązally bętlzie plz,ecl poclpisattietlt Ltttttlw,;, clo;

l) 1lodania, o ile są -już'zl'tttrte, nazrv albcl tlazlvis]< albo illliotl i llaz.tvisli ol.ttz ilat1,l,clt korltalitowych

PodrvYl<onawców iosób clo kolltal<tLr z llinli. zAangazo\Ą/ollych rv realizacje 1lt,zcclnliotti L|rllgwy.

WYkonawca zarviaclanria Zanlalvia"iąccgtl o tłszelkich zllliarlach clarll,ch, o l<tói,yclr lllo\ya \\.zcialliLr

PierwszYIłr, w trakcię r'ealizac.j i zallrórviettią. a tal,.żc przckitzttjc itllbrnracje ]1ćl t0Illal rlor,vych

PodrvYkonarvcór,l', lttórYtn w poźrlic.jszyltl oliresie zalrlierza poivierzyc rcalizac,;ę pI,zccllniolu tllllowy.

l8.1.1stotne postallowicllia lttrror,vy zarvicta prrljekt ulllo\\/)/ staliorviący z.altlcztlil< lir 5 clrl siwz.
1 8,2. ZanlarviającY doPtrszc.za moż,lilvośc clcll<otlallia zrrtiatl treśu.i ttlrrolvy z-godrlie 7_ posta]towioIlialni pI.o.jclttrr

Lllnowy.

WYI<onar,vcY, a takŻe itltrellrtl pocllltiotor.vi,.jeżeli nla ltlb nlial irlicl,cs lv uzy,sl<atlitl zattttiwiellia ()l.i-tl l)()llitlsl lLrb

nroŻe PorrieŚc szl<odę w r,vYnil<u trartlszetlia przcz Zan^tall,ia.jącogo plzcllisów tl§tawy l)zp, przyslugu.ją środlti
clclironY Prawrle.j okreŚlonę w Dziale Vl trstarvy Pzp, Srodl<itrchrony prau,nc.i rvobec og.loszenia o zarnówieniLl
Oraz specyfikacji istotnyclr warttllkorł,zatlrówicllia przl,sługują r.óivtliez organizacjorn tvpisatly,rtl rla lislę, t;

którcj ntorva rv art. l 54 pkt 5 ustar.vy Pzp

i ,.. { "...ł,

t
Ę
!i
l l,

ZanlarviającY nie będzie ządał rvlliesienia zabezpieczctlia nalezytego ,,r,ykorliuria tllll()vv)i.
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l . Zaruawia.iący przestrzegając 1lrzcpisów ustawy z drłia l0 rlla.ja 20l8r. o ochrollic clarlych osobowych (Dz.LJ,

z201Br,, Poz. l000) oraz rvypełniajt1o oborviązlti lvyllikłrjące z regttlac ji zalvartych w art. 13 iz urł,agi na zapis

aI't. l4 rozporztydzctl ia [)arlatlrellttl E trlo1lc jskicgo i Rady ( U lr) 20l 6l(l]9 z clrlia ż'I kwietn ia 20 l ór. lv spl,awie

ochronY osób fizycznych lv zlviązku z przctrvarzaniellt tlarlych osobowych i lv spI,awie srł,ot;ocltrego przepłyrvtl

takicll clanych ot,az ttchyIellia clyrelrtywy 95/46l\\'l:,(Dr Urz,. t_]E L ll9 z 04.05,20l6, stl.. l). zivaIl_vm dalc.i :

,,I{OD(J" * rlinic.jsz-ynl irllbrnlLrję, iż lv treśc.i I"orlłtttlarza tlfblty" zllajdłrjc się oświaclczeliic W1,[911nwcy \\,

zaItresic wypełnienia obowiazkórv infornlacy,inych przcrviclzial)ych \Ą/ art. 13 i/lub i4 ltoDO.
2. ,Ieclnoczcśttie Zarnawia.jący, rł,ypcłtlitliąc ciążący lla llitll obolviązek inlorrnacy_illy zawarty w ań. l3 RODO

(a rla pot.lstawic a11. l3 i/Irrb l4 I{ODO --Wykollarvcy u,zglęclcln osób wskazanych ."v pkt 4 pllkt 2) poniżcj

oraz Podrł';,l<onrrr,vcy/I)odrniot tlzeci, wzglęclerll osrjb lvsl<azłrrrycll rł,pli.t 4 ppkl 3) ponizej poclaje iv pkt,3

ponizcj trcśo ,,I(lauzLrli irllbrtnacy jrre.j rł, zaltl,csię danl,ch osobolvych".

3. KLAtjzt_]l.A lNFORN4ACYJNA lv za]<resic clanych osoborv.v-ch:

Zarnar.viający zgoclllic z art. l3 trst. l i ż rtlzporr,Ąrlzellia ['arlatllentu llurollejskiego i lłady (UD) 20l61619 z

clnia 27 l<lł'ictrria 20l6 r. rv sllral,r,ie ochrony osób fizycznych w zlvitlzl<tl z przelr.varzalliętrl dallycll osobolvych

i lv slrrarvie srvobtlclłregcl przcplvrvtl takich clany,clt ara7, Lrchy,lcrlia dyrcl<tyrvy 95l46lWE., (ogólrle

rclz1lorząclzctlie o ochrorlie clirIl;,ch) (Dl^ l]rl,. tj11 L l19 z,04.05.20 l6, str. l), da|ej ,,[lODO", Zanlavi,ia.jący

irl{ilrrlltrjc W;,li,tlllar,vcóvl,, o tynl ze lra poclstłlrvie art. l3 i/lrrb al,t. l4 IłODO - Wykcrllai,r,cy oclpowieclnio,

i.vzglęclern osób lvskazttnych lv pkt 4 ppkt 2 poniże.j tlraz l)ocl.,vyI<onalvcy/Potlmiol_ trzcci oclporvieclnio,

u,zglęclctn osilb rłsi<aztulych w pkt 4 ppltt 3) pollizcj;

]) adnlillistratolclll Pana/Pani clatlyclr tlsoLlorvycit.icst Por,viatilrvy Zespół Szpitali w Oleśriicy, Ll[. Ar.lnii

l(rąowoj 1.5(1-400 C)lcśtlicit, tcl,: 7ll17 61 42].Iiax:7)l716 73 07; c-llail; sęl<relaritrt@pzscllesrlica,pl .

2) illspcklorcIrr tlclltoIl;, clallyclt osoborvl,ch lv l)orviatow;,nr Zespole Szpitali, trl. Arrllii Krajorvcj 1,56-.100

()lcŚllica.jest Pan Wo.iciech Maoiąga. Lę.7I116 73 2j. c-rlrail: l,,tl,;1,1l.,11|111,,.,,llilli,1;l

3) Parra/Palli tlatlc osoborvc przctrvarz-trne bęcl4 rla poclstarvic art. 6 rtsl, l lit. c IłODO lv oęlu związanym, z

postęlltllł'atliclll o Llclzięlęttie zatlrtiwieIlia 1lublicznego pll,: ,,I)ostirrvlr ręk:twic tlla Porviatowego Zcspołu

Szpitłli" (nr sllrarv;,: PZSi PN/l412020) 1rrcrrvaclzonylll rv trybie przetalgtl tticograniczonego;

ll) oclbiol'carni ParlaiPalli clalrych osobtlwycIr llędą clsoby lrrb poclrrrioty. l<tolynl ucltlstępniona zostanie

clolitrlllelltac.|a 1lostę1lorvntlia vv clparciu o ilrt. 8 tltaz art. 96 tlst. 3 tlslar.vy l, rlnia 29 styczrlia 2004 r. * Prarvo

zarllólvięri publiczIlych (tcl<st.jcdrl<llit5, Pr. |).z2019 r,p<lz,. l843). dalc.i ".ttstiłwa Pz_p";

5) Parla/l)ani clane clsobotve będą przechclrvywaIlc, zgodnic z art.97 tlst, l tlstar,vy Pz1l,1ll,zcz okres 4 lat ocl

clrria za}ioriczcnia 1ltlstęptlrvalliir o ttclzie lellię z,alll<iwielliit, a.iczeliczirs 1rrvatria tllTlOwv prz,elu,acztl4 lata" okres

1lt,zeoIr orr,;,11,an ia cl[re.j tlł rr j c or-rły czas [l,wan ia tl l,}rc)wy ;

Ó) oborviązck poclania pr,ł-,e,l, Pana/I)altią clanych osclborłych |rez1lośrerillio PaIra/Płtnią clcltyc-,zącyclr .jcst

lvyIlrogicnl Ltstatvlltł\,tll okreŚlortynl ,,ł, 1;l,z-cpisacll ttstalvy Pzp, z.lviązanyn1 7_ Ltcjziałelll \.\, postgl]owaniu o

Lrdzic]clric zalllórł'ietlia publiczllegol kollsekrvcrlcjc rlicpoclarlia ol<reślollych clanych rvyniltrrjet z ustalł,y Pzp;

7) rv oclrlicsierliLl clo PaIlzl/Palli daIrycli osobolvych clecl,z,.jc llie będą poclcjnlorł,atle w sposób zaLltOInalyzo\vany,

sltlstlu,allic cltr alt. 22 ttODO;

8) posiada Pan/Parli:
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a) na podstawie art, l5 RODO prawo clostępu clo clanyoll osobowyolt Pana/Palli clotyozącyr.lr;

b) na Podstawie alt. l6 RODO pra\Ą/o do sprostor,vania Pana/Palli darlych clsobcrwych **;

c) lla Podstarvie art. l8 RODO priiwo ząclarlia od administlatora tlglalliczenia przetrval,zaIlia clarlych

osobovvych zz:<lstl,zężeniern przypadków. o lttórych nlowa w art, l8 rrst, 2 RODO '!**]

d) prarvo clo wniesieltia skargi clcl Prczesa UrzędLr ()chr.ony l)an;,gl] Osoborvych. gdv LlzIla,ją I)ar'lstił,o. że

przetlvarzallie danych clsobowyoh Patistwa dotyczących llal.usza przepisy l{ODOl

9) nie przys.łtrguje Pani/Pallu:

a) rv z-wiązku z allt. l7 ust. 3 lit. b, cl lub e ROl)O 1lrarvcl ilo usutlięoia clanych ostlbtlrvych;

b) prawo do przenoszerlia dalrycll osollcrwych, o ktćlry,11 lliowtt \Ą/ ar.t. 20 Rt)DO;

c) na Podstalvic art.2l ItODO prźr\yo s;lrztlcilvtt, łvobec 1ll,zelwarz:rltiir tlallycIr osoborvych, gtlyż

Potlstrrwą l)ralvni} przettvarzania Palistwa rllrltych osolrorvych jest rrrt. 6 tlst. 1 lit. c IłODO.
4. Dodatkorvo Zanrarvia,iący rvl,jaśllia, iż rv zallrówietliirclt 1;tlbliczllych aclrnillistralortlln clarrycll ostl|lou,ycll

obowiązartYln do spełnienia oborviązku illfbrrrracyjltego z an. l3 It()lX) bęclzic r,v szczcgt!lrlclści:

1) ZamnwiającY - rvzgledetlt osób fizycznyclr. ocl lttór,vch dalte clscrborvc lrezpośreclrlio 1lozl,sl<ał, Dolyczy,

to rv szczegtilllości:

a) rł1,1<o ll arvc1, będące go oso bą fi zl,czll it,

b) wYkonau'cy będąccgo osobzl tizyczlią, p1,orvadzłlcą.jecllloostlbclrvą clzialalnilść gtls1loclarcz.ą,

c) pcłnotlrocIrilta ll,ykotlar,vc}, będacego osobą lizyczną(llp. clane osoboiłe zall1leslcz_()llu

r.v pel tlonrocll ictlv ie).

d) człorrltir 0fgatltI zarzątlzające9o rł,ykonarł,cy, bęclącogo osobą liz-yczllą(np. claIlc clscltlcrrvc

zanlieszczotle u, inl'tlrtrtac,ji KRK),

e) osobY fiz,Ycnle,j skieror,r'aIle.j do przygotorvania i 1llz-c1llow,acizctlia postglltlrvallia cl Lrclziclerlic

z,alrrów i ell ia pr_rb l i c z-llego;

2) WYlroIlłrwct - rvzględellt ostjb fiz,;,-cztlyc1,1, otl ktiirych cliłllc: tlstlbowe bcz,llclśrecltlio 1loz,r,sliał. Dtlt_\,r_lz}

to w szczcgćllności:

a) osoby ti,zycnle"j skierou,ane.i clo rcalizacji zallrórvicrlia,

b) podrvykorrarł,cyl1locllriiotv trzcciego bęcląceg<l tlsobą liz.v,czlrą.

c) Podrv1'(gtlar,vcy/ poclrniotit trzcoiego będącego clsobą [izycz,tlą, prolvaclzącą.ieclItotlso[rcllvą

clziałal ność gospodarczą.

d) PehtoIrrocnika Podwykonalvcy/pcldllliotu tl,zeciegtl bęcląocgtl clstlhą lizvczllil(n1l, tlitllc tlsolltlrve

zantieszczt,l t,le rł, 1leł n o nl ocri i ctw i e),

e) człolrka orgalltl z,arzi1<1za.jącego poclrł,ykollawcy/poclrniotu tI,zccie[cl bęclącego tlstlbą |iz_vczIrą(rlp.

clattc clso borv ę zttrllięszczol tc lv i tl lb rIll acj i l( lt K) ;

3) Podwl'konarvca/Podnliot trzcci - rvzglęclerll trsob {izyozllych, cl<l lttrlr,yr:lt clatlę clsollt;rvc bez.ptlśr.eclltitl

pozysltał.

in l egr a l n oś c i 1l rr ll tł k r.l l u o r az,f ego z a ł q c: n i k ów.

złvagi ma vt'uŻnc vzglę,clv interc,ytt publicznego L}nii [iurollaj,skiej ltłb pcttis!tt,tt cz!tlltkav,skic8,() , , 
/' '}

l] | 
,/' ...,,"" ,,: ,., 
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l. W sprarvach llicLrrcgulowallvch rv Ilinicjszcj spec1,,tikacji istotnych ,.varttnltów zantólvienia nrają

zastosowanie przepis_y ustawy z clrlia 29 stycznia 2()04 r. Prall,t-l zanlćlwicli prrblicznych (|eksł.jednoIity Dz. U.

z 20I9 ptlz. l6131, al<t.r, wvkotralvczc rvyclane lla.|c.i poclstarvic oraz ustawy Ktldoks cylvilny.

2, Zarrlrlwia.iący nic przcrvidujc Lrdziclellia zaliczek tra poczet w1ll1o,,o,,'o przednliotrr zalllorł,iellia,

3. 7.tlt"nau,ia,ltlcy nir: przcrvitlujc zarvarcia unlr)\!y l,itttlorvc.j .

4 . /,anaw ia.lący ll ic zallt icrza tl statlorv ić clynam iczncgo s_ystctll u zaktt porv.

5. Zarnarvirrjrlcy nic przerł,idu.jc przcllrorvaclzellia zLirkcji eIektroniczrlej.

(l. Zaniaw i a.j ący ltic p rzclvitl uj e skł ac|a tl ia o [brt u,a r i a tlttlwvch.

7. Zanlawia.jący Ilie ;lrzcwitlujc uclzielellia zatlrórvieli, o któl,ych l1-1o\va w art.6J ust. l pkt 7 ttstarvy l]zp.

ll. l{ozri,iitzirrli:t równtlrvltzllc:

ii. 1 . [,,rl ctltttalllę lvslrazallię przez 7,anlaił,in jącegcl tl.1l\vy 1lrodttcenta trra. na celtl okrcślcnic klasy

litnkcjollalntlści, przcznircze llia asortyllrctlttl bętlącegtl 1;rz,edtlliotetn zallrórvienia i sttrzą ttstalellirt stallclarclu,

rlie r,r,sl<azLrią Ilirlotlliast na kt:rll<rctrry r,vyrób lLrb l<tlnkrctllcgtl 1lrodr-rcellta.

11.2, llęl<roc rv opisic prz-ccirniotu zalllówicnia za\vaftyl1,1 rr silł,z wsltazanc zostaly l1orlny, znal<i torvarorve,

l)atenly ltrb pclclttlclzetlie. Zanlarvia.jrlc;, cloptlszcza lo,z\yiązL.'nia rórvllorvażtlc,

8.3. Wvkorlarvca. litóry 1lou,tlła się nił rcrzi.viitzillrie rtiwt-ltlważne, olrorviilzłrrry jcst rłykazac, ze oferowally plzez

niegtl ast,ll,tytllctl1 stalioil,iąc;, 1llzeclIlliclt z,łllnórviellia sllclllia rvynlagania okrcślone przezZttrnasviająccgcl.

8,rL 7;l roziviłlzarlia róu,lltlrł,aźtlę Zarnarvia.jący tlzlja tc, lrttircgo slarltlald1,, cechy.iali,clścitlwc, parallletly

technic:zllc itlżytl<tlrve sz1 iclcnlyczlle ltrb lrie golszc oraz. ktore spclniiiją wszystkie lvytlragania zanlarł,iirjqccgo

<lkt,cślollc iv zalącznil<tl l1l 1-3 cjo lbrnrtrIalza ofcrtorvcgo -, Irol,tlrtllarztl asol1),nlelltowo-ccllowylll

(Szczegó iotł,1, tlpi s pl,zed ttl iot u dosla tvv).

8.5. W przypaclkLt u,ątplirvośoi Zirrllarviającego zrviązally"ch ze stlvięrtlzęllięlrl rówtrorvazności złtiżorlcj ol'crty

rł,szęlkie oborł,iilzl<i zyviązatic z potrvicrtlzetlictlr rcirvnorvaźlltlści s1loczywają lla wyliorlawcy.

Zalilcnnild stanrrrvi11 intcgralll11 część specylil<acji istotnych wirrunkćlrv zanlówienia:

1", 'Zttlilcztlik nr l - forlllttlat,z of'erty \ryrL\z z,lornltllat,zallli asortylllcntorvo-cell(ltvl,t,lli

2. Zaltlcznik rlr 2 - oślviadczctric Wyltollalvcy sl<łatlattc lla potlstarł,ic art. 25a tlstawy Pz1l rv otlIriesiellitr clo

1ll-zos l ill tck rr,yli l tloz.c tl i a ;/. })oslę l]o\va l) iil

Zalączrril< rrr 3 ,- oślviaclczellie W;,liolralvt,y skladarlc rra 1ltldstarvic art,25tt trstarv1, l]zp clotycz.ące

spc l ll ian i a lvartl ll liórv trcJzia l tl r.v ptlstęporva tl i tt

7,ałącznik tlr 4 * ośrviatlczcnic o przvtlalezIlclści lLrb brakLl przynaleztlości do te.j same.j grLlpy kapitalrlwej"

o któri;j lllo\\,a w arl.21 ust. l 1lli.t 23 tlstatvy 1lz1l

5, Ztlltlcznik nr 5 * plo.jel<t ttttlorł,y
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