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Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul, Szpitalna 22

Zaprasza do zlo2enia oferty w trybie art - 275 pkt | (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartosci zam6wienia
nieprzekaczajqcej prog6w unijnych ojakich stanowi art. 3 ustawy z I I rrzesnia 2019 r. - Prawo zam6wief

publicznych (Dz. U.22021 r.poz.ll29 zpbi.zn,.) dalej ustawy pzpna

Wykonanie wielobran2owej dokumentacii proiektowei
Modernizacii Oddzialu Chirurgicznego

w ramach proiketu
"Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient
outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.:
Collaborative Innovation Procurement Action to lmprove the Efficiency, Quality and Sustainability
of Healthcare - EcoQUlP Plus' finansowanego ze Srodk6w Executive Agency for small and
Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawniefi przekazanych pnez Komisiq Europeiskq
(GrantAgreement number: 857790 - EcoQUtp pliis-COS-pp)-2018-Z-01).

Tryb udzielenia zam6wienia- tryb podstawowy bez negocjacji

CPV : 7 12200O0-6, 7 7242000-6

Ogloszenic o zarrr6wielriu zostalo opubli owane w lliuletynie Zam6wicri
Publicznych w dniu05.]0hl_.pod rrr 0rr 51r9 Jor

chabeskidzkaDokumenty zam6wienia opublikowane na stronie www.zozsu
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-33-23

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SS2-t2-7 4-352

Godziny pracy ZamawiajEcego: PONIEDZIAT EK - PIATEK OD GODZ. 7.00 I)O 14.35

Uwaga! Zamawiaiacy przypomina.2e w toku nostqoowania zgodnie z arL 61 ust. 2 ustawy PZP

komunikacia ustna dopuszczalna iest iedynie w toku negocjacii lub dialogu oraz w odniesieniu
do informacii. kt6re nie sA istotne. Zasadv dotvczEce sposobu komunikowarnia sie zostabr przez
Zamawiai4ceso umieszczone w rozdziale X.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2076/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b Frzycznych w zwiazku z przetlvarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 ma,a 2016 r., str. 1;

zwanym dalej ,,RODO"J informuiemy, ie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w

Suchei Beskidzkiei.
2) administrator wyznaczyl lnspektora Danych Osobowych, z kt6rym mo2na siq

kontaktowai pod adresem e-mail: MASAD@zozsucHABEsKlDZKA.PL

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art.6 u:;t. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego,
prowadzonym postgpowaniu.

4J odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym
udostqpniona zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o arl. 74 ustawy PZP

5J Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z ara.78 ust. 1 PZP przez okres
4 lat od dnia zakoiczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a ie2eli czas trwania
umowy przekracza 4lata, okres przechow}'wania obeimuie caly czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy PZP,

zwiqzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia ptrblicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyz.ie nie bedq podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

B) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych o:;obowych Pani/Pana

dotycz4cych [w przypadku, gdy skorzystanie z teEo prawa wymagaloby po stronie
administratora niewsp6lmiernie du2ego wysilku mo2e zosta6 P:rni/Pan zobowi4zana

Proirkt s8p6fl ineBo'rany
z prograrnu

Unii Europ€j3lj€j COSME

\ Y sekretariat@zoz5uchabeskidzka.pl

z.rpol orLl' zdorciE, w 5(r.l &!rl<l,tl.j
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Uwaga! W przypadku gdv wniosek o wglad w orotok6l. o kt6rym mowa ra'art. 74 ust. 1 ustawv
PZP wplvnie 30 minut przed koncem godzin pracy lub po godzinach prac]. odpowiedi zostanie
udzielona dnia nastqpnego (roboczegol.
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publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoficzonego
postqpowania o udzielenie zam6wienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowonia nie moie skutkowa( zmianq wyniku
postqpowanio o udzielenie zom6wienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy w
zakresie niezgodnym z ustowq PZP oroz nie mo2e naruszai integralnoici protokolu
oraz jego zalqcznik6w);

c) na podstawie art. 1B RODO prawo iqdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postQpowania o
udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursu oraz przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO Q:rawo do ograniczenia przetworzanio nie mo zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystonia ze irodkdw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prownej, lub z uwogi na
woine wzglqdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pofistwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza
przepisy RODO;

9) nie przysluguje Pani/Panu:
al w zwiEzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 2 0 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy2 podstawA prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6usLllit.cRODO;

10J przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wla5ciwym dla przedmiotowei skargi jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2,00-193 Warszawa.

III. TRYB UDZIELANIA ZAM6WIENIA
1. Ninieisze postqpowanie prowadzone iest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275

pkt 1 PZP oraz ninieiszej Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia, zwan4 dalej ,,SWZ".
2. ZamawiaiEcy nie przewidu.je wyboru najkorzystniejszei oferty z mo2liwo6ciE prowadzenia

negociacji.
3. Szacunkowa wartoSi przedmiotowego zam6wienia nie przekracza prog6w uniinych o jakich

mowa w art. 3 ustawy PZP.
4. Zamawiai4cy nie przewidule aukcji elektronicznej.
5. ZamawiaiEcy nie przewiduie zlozenia oferty w postaci katalog6w elektronicznych.
6. Zamawiaiqcy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiai4cy nie zastrzega moiliwo6ci ubiegania siq o udzielenie zam6wienia wylqcznie

przez Wykonawc6w, o kt6rych mowaw art.94 PZP
8. Zamawiaj4cy nie przewiduie wymagari, o kt6rych mowa w art. 95 art.96 usL 2 pkt Z ustawy.

PZP
9. Zamawiai4cy nie przewiduje udzielania zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i

8 ustawy10.
10. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
11. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

:entrala Su<ha Serkldzk
I48 33 872 3'l OO \L
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72. Zamawiajqcy nie przewidule zwrotu koszt6w udzialu w postqpowan u.
73. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert czq5ciowych .

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WENIA
4.1. Przedmiot zam6wienia :

l.Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie, (na podstawie wstqpnie opracowanei
Koncepcji przez Wykonawcq projektu), kompletnei wielobrani:owei dokumentacii
projektowej ti: pro.iektu budowlanego wykonawczego (proiekty techniczne wraz z

kosztorysami iprzedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
modernizacji (przebudowy) Oddzialu Chirurgicznego Szpitala R{}jonowego w Suchej
Beskidzkiei, uwzglqdniaiqcego nowoczesne, innowacyine rozwiqz.lnia materialowe i

technologiczne, dziqki kt6rym mo2na stworzyd bardziei funkcjorralny, nowoczesny i
estetyczny oddzial szpitalny.
Dokumentacja winna byi wykonana w spos6b iw zakresie pozwalaj4cym
uzyskanie pozwolenia na budowq lub zgloszenia bez pozwolenia na budowq

2.Uzyskanie map do cel6w proiektowych, wymaganych opinii, uzgodniefi, odstqpstlv w
zakresie wynikajqcym z przepis6w prawa ( ie6li takie wystEpiE na etapie opracowania
proiektu budowlanego) ;

3. Pelnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacii rob6t zwiqzanych z pro.jektem.
CzynnoSci nadzoru autorskiego musz4 by6 wykonywane przez osoby pos,iadaiace
uprawnienia proiektowe.
Projektant, pelniec nad26r autorski w czasie realizacii prac, jest zobowiq:zany do
obecnoSci na mieiscu realizacii prac w wypadku wezwania go przezZamrwiai4cego
lub lnspektora nadzoru inwestorskiego.
Zakres nadzoru autorskiego obeimuje w szczeg6lno6ci:
-czynno6ci wynikaiqce z art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia T lipca 1994 r. I'rawo
budowlane,

- dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajqrych z pelnie,nia nadzoru
autorskiego,

- udzial w komisiach i naradach technicznych organizowanych przez Zamrrwiaiqcego,
- udziai w odbiorach czg3ciowych oraz odbiorz e koricowym,
- udzial w pr6bach instalacji i rozruchach,

- wizytac.ie na terenie budowy,
- doradztwo.

4.2, Szczegdlowy opis przedmiotu zam6wienia:
Przed proiektem wykonanie koncepcji modernizowanego (przebudowy) oddzialu we
wsp6lpracy z Zamawiaiqqtm [analiza i ustalanie na spotkaniach w siedzi]rie zamawial4cego) i
uzyskania iego akceptacii.

Proi,kt wsp6fi nan!6$/any

Unii Eurcpej3kiej COSME

:ent ala Sucha 8€skidzka
+48 33 872 3',1 00 \\
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wvr'w.zozsuchabeskidzka.pl

PROJEKT BUDOWLANY I WTKONAWCZY
W ramach zadania nale2y wykonai:
1. Inwentaryzacjq budowlan4.
2. Projekt budowlany wielobraniowy modernizowanego fprzebudowanegcJ oddzialu,
3. Projekt wykonawczy wielobran2owy uwzglqdniaiacy wyposa2enie stale i ruchome w
braniach, w tym:

Y sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
ccntrala Mak6w Podhala6rki
+44 33 877 lO Ol
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projekt architektoniczny
projekt technologii medycznej
projekt konstrukcji
zestawienie iloSciowe oraz cenowe wyposaZenia pomieszczeh
proiekt kolorystyki wnqtrz wraz z doborem material6w oraz wizualizaci4 wskazanych przez
Zamawiaiqcego wnqtrz
projekt instalacii elektrycznych, w tym oSwietlenia nocnego i awaryinego, zasilania
awaryinego,
proiekt instalacji teletechnicznych,
proiekt instalacji gaz6w medycznych -tlen, pr62nia, sprqione powieuze,
proiekt instalacii wentylacji mechanicznej i klimatyzacii,
proiekt instalacii p. po2., system sygnalizacji poZaru,
prolekt instalacji wodno-kanalizacyinei,
proiekt instalacii c. o. (dostosowanie istnieiecei instalacjiJ,

4. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie,
5. Specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
6.W dokumentacji projektowei Wykonawca uwzglqdni dostosowanie pomieszczeri do
potrzeb os6b niepelnosprawnych wg aktualnych przepis6w i norm z uwzglqdnieniem
[w miarg technicznych mo2liwoSci) ,,dobrych praktyk" i wytycznych zawartych w
opracowaniu Ministerstwa pn.,,Standardy dostgpnoSci os6b z niepelnosprawnoSciami".
7. Opracowanie projektu modernizacji ukladu funkcjonalno- uiytkowego w oparciu o w)rtyczne
Zamawiajacego.
S.Forma i standard wykoriczenia powinny uwzglqdniad spos6b przeznaczenia obiektu.
Uzyte materialy wykoriczeniowe powinny siq cechowai du2q trwalosciq uZytkowa.
9.Bezwzglqdnie wymagane jest spelnienie wymagari bezpieczeistwa po2arowego,
bezpieczefistwa uZytkowania, odpowiednich warunk6w higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed halasem i drganiami, oszczqdno5ci energii .

KOSZTORYSY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kosztorysy inwestorskie nale2y sporz4dzi6, zgodnie z obowi4zuj4cymi prz episami prawa .

Przedmiarv rob6t nale2y sporzqdza6 w oparciu o proiekty budowlano-wykonawcze,
dane wynika.jqce z ekspertyz technicznych i planu zagospodarowania terenu oraz
specyfikacii technicznei wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zestawienia
wyposaienia obiekt6w. Przedmiary rob6t mai4 obejmowai zestawienie planowanych
rob6t w kolelnoSci technologicznei ich wykonania, obliczenie i podanie iloSci ustalonych
jednostek przedmiarorvych, wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6lowego opisu rob6t
lub szczeg6lowy opis rob6t obejmu)qcy wyszczeg6lnienie i opis czynno6ci wchodzqcych
w zakres rob6t, sporzqdzone przed wykonaniem rob6t na podstawie dokumentacji
projektowei i specyfikacii technicznei wykonania i odbioru rob6t.

Specyfikacja techniczna warunk6w wvkonania i odbioru rob6t: w oparciu o
obowi4zujqce przepisy prawa.

Tworz4c dokumentacig projektowo- kosztorysowa, lvykonawca - proiektant ma obowiqzek
opisai pruedmiot zam6wienia zgodnie z Prawem Zam6wiefi Publicznych .

(entraLe Mak6w Podhrlnilikt
+48 33 877 '10 01\
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Zakazuie siQ uiywania w projekcie nazw wlasnych produkt6w, technologii patent6w lub
pochodzenia, 2r6dla lub szczeg6lnego procesu, kt6ry charakteryzujrt produkty lub uslugi
dostarczane przez konkretnego wykonawcq, je2eli mogloby to doprowadzii do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt6rych wykonawc6w lub produkt6w, chyba Ze iest to
uzasadnione specyfikq przedmiotu zam6wienia i zamawiaiacy nie m,r2e opisai przedmiotu
zam6wienia za pomocA dostatecznie dokladnych okreSleri, a wskazaniu takiemu towarzyszE
wyrazy,,lub r6wnowa2ny" wraz ze wskazaniem kryteri6w w celu oceny r'6wnowa2noSci (art. 99
ust.5 i 6 ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych).

3, WYMAGANIA ZAMAWIAJ,qCEGO W ZAKRESIE OPRACOWANI/q. DOKUMENTACJI
1. Wykonawca winien na bie24co uwzglqdniai w opracowaniach proiektowych zmiany w

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa obiqta zam6wieniem
powinna byi zgodna z przepisami izasadami wiedzy technicznei obowiqzuj4cymi na dzieri
przekazania informacj i.

2. Wszelkie prace projektowe lub czynno6ci nie opisane powy2ei a niezbqdne do wlaSciwego i
kompletnego opracowania dokumentacji projektowei, uzyskania niezbqdnych uzgodnieri
oraz decyz)i, nale2y traktowai jako oczywiste i uwzglgdni6 w kosztach i terminach
przedmiotu zam6wienia.

3. Zastosowane rozwiqzania proiektowe powinny byd wywazone ekoncmicznie, gwarantuiAce
bezawaryjn4 eksploataciq obiektu uwzglqdnia.j4ce natqienie i spos6b uzytkowania.

4. W/w przedmiot zam6wienia naleiy wykonai w oparciu o:
- wizjq Iokalnq;
Zamawiaiqcy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcq u,izii lokalnei, cetem
sprawdzenia warunk6w niezbqdnych do realizacii zm6wienia.
Zamawiaiqcy Wmaga zloZenia oferty po odbyciu przez Wykonawr:q wizii lokalnei.
Termin wizii lokalnei nale2y uzgodnid z Dzialem Zam6wieri publicznych : tel.33 87Z 33
23 lub email: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Z wizii lokalnei zostanie spisana notatka, kt6ra bQdzie stanowila potwierdzenie
odbycia wizii Iokalnei.

- uzgodnienia z ZamawialEcym;

- obowi4zujqce przepisy w sprawie zakresu i formy dokumr:ntac,i projektowej i
specyfikacii technicznei, przepisy Prawa budowlanego oraz polskie normy budowlane;

- obowiqzui4ce przepisy w zakresie metod i podstaw wyllonania kosztorys6w
inwestorskich:

- Wttyczne rozporz4dzenia Ministra Zdrowia,

- robocze konsultacje z ZamawiaiEcym majqce na celu uwzglqdnierLie rekomendowanych
przez niego i proponowanych przez Wykonawcq rozwi4zari funkcionalnych, standard6w
wykoriczenia, doboru material6w itp. w oparciu, o kt6re bqdzie wyl(onany projekt.

5. Uzupelnienie, poprawienie i modyfikacia dokumentacii wedlug zalecef jednostek
uzgadniai4cych.

6. Dokumentacja projektowa ma byi przekazana w 4 egzemplarzach, a kosztorysy i
przedmiary w po I egzemplarzu w wersii papierowej oraz w wersji
elektronicznej.

V, TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA:
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- Zamawiajqcy wymaga wykonania przedmiotu zam6wienia (dokumentacii) - maksymalnie do 4
miesiqcy od podpisania umowy, uzyskanie pozwolenia na budowq w terminie zgodnym z KpA.
(Termin uzyskania pozwolenia na budowq nie wchodzi w zakres terminu wykonania prac
proiektowych, lecz nie dlu2szy ni2 6 miesiqcy od podpisania umowyJ.

vI. WARUNKI UDZIAT U W POSTEPOWAN|U
1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlega.iq wykluczeniu

oraz spelniajq warunki udzialu w postepowaniu.
2. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq, z zastrueieniem art. 110 ust.z

ustawy Wykonawcq na podstawie art. 108 ust, 1-6 ustawy.
W przedmiotolvym postQpowaniu nie ma zastosowania podstawa wykluczenia, o kt6rej
mowa w art. 108 ust.2 ustawy, z uwagi na wartos6 poni2el 10 000 000 euro.

3. Warunki udzialu w postqpowaniu:
a) zdolnosci do wystqpowania w obrocie gospodarczym:

ZamawiaiAcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
b) uprawniefi do prowadzenia okre3lonei dzialalno5ci gospodarczei lub zawodowei,

o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
ZamawiaiAcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.

c) sytuacii ekonomicznei lub finansowei:
Zamawiaiecy nie stawia warunku w powyiszym zakresie.

d) zdolno5ci technicznei lub zawodowei:
1) Wykonawca musi wykazai siq co najmniei dwoma uslugami polegai4cymi na
opracowaniu dokumentacii projektowej ( projekt budowlany i prolekt wykonawczy, dla
kazdej z uslug, o warto6ci co naimniej 100 000,00 zt
2) Wykonawca musi wykaza6 siq dysponowaniem osobami posiadajEcymi uprawnienia
do projektowania w speclalnoSci jak poni2ei bez ograniczefi lub odpowiadajqce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze6niej obowiEzujqcych przepis6w
prawa (W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie, np.
Konsorcjum, powyiszy warunek musi spelnid przynaimniej jeden z Wykonawc6w
ubiegaj4cych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, np. czlonek Konsorcjum)

o minimum jedna osoba posiadajqca uprawnienia do projektowania w specjalnoSci
architektonicznei bez ogranicze6;

. minimum jedna osoba posiadajqca uprawnienia do proiektowania w specialno6ci
konstrukcyino-budowlanei bez ograniczeri;

o minimum jedna osoba posiada.jqca uprawnienia do proiektowania w specialnosci
instalacyinei w zakresie sieci, instalacji i urzEdzeri cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodoci4gowych, kanalizaryinych bez ograniczei;

o minimum jedna osoba posiadai4ca uprawnienia do projektowania w specialnoSci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzefi elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczef ;

wraz z wpisem do izby architekt6w, in2ynier6w, posiadajEca min. 10 letnie doiwiadczenie
zawodowe proiektowania dla slu2by zdrowia.

3) Wykonawca musi zapewnid Koordynatora proiektu, posiadaiqcego min. 10 letnie
doSwiadczenie zawodowe projektowania dla slu2by zdrowia.
ZamawiaiAcy dopuszcza laczenie funkcii w zakresie wymagaf z pkt. 2 i 3.
4. Wykonawcy mogE wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia.
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Zar6wno w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, iak i w
przypadku pozostalych wykonawc6w warunek, o kt6rym mowa w punkcie 3.d SWZ, musi byi
spelniony przez co najmniej ieden podmiot.
5. Wykonawca mo2e w celu potlvierdzenia spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu
w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do konkretnego zatn6wienia, polega6 na
zdolno6ciach technicznych lub zawodowych podmiot6w udostgpniaiqcl,ch zasoby, niezale2nie
od charakteru prawnego iqcz4cych go z nimi stosunk6w prawnych.
6. Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacii podmiot6w ud ostqpniaj4cych zasoby,
sklada wraz z ofert4, zobowi4zanie podmiotu udostepniajEcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji danego :ram6wienia lub inny
podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajEcy, 2e wykonawca realizujEc zam6wienie, bqdzie
dysponowal niezbqdnymi zasobami tych podmiot6w.
7. Zobowi4zanie podmiotu udostQpniaiAcego zasoby, o kt6rym mowa w pkt. 6 potwierdza, 2e
stosunek lqczqcy wykonawcq z podmiotami udostqpnia.iecymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostqp do tych zasob6w oraz okredla w szczeg6lno6ci:
aJ zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w podmiotu udostqpniajqcego zasoby;
b) spos6b i okres udostqpnienia wykonawcy i wykorzystania przez ni,:go zasob6w podmiotu

udostqpniaiAcego te zasoby przy wykonywaniu zam6wienia ;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostQpniaiacy zasoby, na zdolno6ciach kt6rego

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w post,ipowaniu dotyczqcych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do5wiadczenia, zreali::uje roboty budowlane
lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci dotycz4.

B. Zgodnie z art.lLg ustawy, Zamawiaiecy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez podmioty
udostqpniajqce zasoby zdolnoSci techniczne lub zawodowe, pozwalai:r na wykazanie przez
wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu, a takZe bada, czy nie zachodz4
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt6re zostaly przewidziane wzglgdem
wykonawcy.
9. fe2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe podmiotu udostqpniai4cego zasoby nie
potwierdzajE spelniania przez wykonawcq warunk6w udzialu w postQl)owaniu lub zachodzq
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiaiEcy i4da, aby r,rykonawca w terminie
okre5lonym przez zamawiajqcego zasqpil ten podmiot innym podmiotenr lub podmiotami albo
wykazal, 2e samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.
10. Zgodnie z art. lZ3 ustawy, wykonawca nie moie, po uptywie terminu skladania ofert,
powolywa6 siq na zdolno3ci lub sytuacjq podmiot6w udostqpniai4cych zasoby, ieZeli na etapie
skladania ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolno6ciach lul: sytuacii podmiot6w
udostqpnial4cych zasoby.
11. ZamawiaiEcy wymaga od Wykonawcy, kt6ry polega na zdolno3ciach podmiot6w
udostqpniai4cych zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 usl:awy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiot6w dokument6w wymienionych w rozdz. VIII punkt 1.

VII. PODSTAWT WYXIUCZENIA.
1. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq, z zastrzeZeniom art. 110 ust.2 Pzp,
Wykonawcq:
1. bgdqcego osobq fizycznq, kt6rE prawomocnie skazano za przestqpstwo:
a) udzialu w zorganizowane! grupie przestqpczej albo w zwi4zku mai4cym na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego.
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b) handlu ludimi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego
c) o kt6rym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia25 czerwca 2021r. o sporcie,
d) finansowania przestQpstwa o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 165a
Kodeku karnego, lub przestqpstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestgpnego
pochodzenia pieniqdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt6rym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
eJ o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w arL 115 &20 Kodeksu karnego, lub ma.i4ce
na celu popelnienie tego przestqpstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy maloletnich cudzoziemc6w, o kt6rym mowa w art.9 ust.2
ustawy z dnia 15 czerwca 20L2r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitei Polskiej (Dz.U. poz. 769J,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt6rym mowa w art.296-307 Kodeksu karnego,
przestqpstwo oszustwa, o kt6rym mowa w art. 285 Kodeksu karnego, przestqpstwo przeciwko
wiarygodno6ci dokument6w, o kt6rych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestQpstwo skarbowe,
h) o kt6rym mowa w art.9 ust. 1i3lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaiacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitei Polskiei.
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreSlony w przepisach prawa obcego;
2. je2eli urzgduiqcego czlonka.iego organu zarzqdzaj4cego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6lki w
sp6lce iawnei lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub
komandytowo- akclnei lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o kt6rym mowa
w pkt. 1;
3. wobec, kt6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostateczn4 decyzlq administracyina o
zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat Iub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,
chyba , 2e wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu lub przed uplywem terminu skladania ofert dokonal
platnoici naleinych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiqi4ce porozumienie w sprawie splaty tych
naleZnoSci;
4. wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakazubiegania siq o zam6wienie publiczne;
5. le2eli Zamawiaj4cy mo2e stwierdzii, nas podstawie wiarygodnych przeslanek, ie Wykonawca
zawarl z innymi Wykonawcami porozumienie majqce na celu zakl6cenie konkurencji, w
szczeg6lno6ci je2eli nalei4c do tei samej grupy kapitalowei w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument6w, zlo2yli odrqbne oferty, oferty czq6ciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postQpowaniu, chyba 2e wyka24, ie przygotowali te
oferty lub wnioski niezale2nie od siebie;
6. je2eli, w przypadkach o kt6rych mowa w arL 85 ust. 1 Pzp, doszlo do zaki6cenia konkurencji
wynikaiqcego z wcze5niejszego zaanga2owania tego Wykonawcy lub podmiotu, kt6ry naleZy z
Wykonawcq do tej same, grupy kapitalowej w rozumieniu ustavyy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencii i konsument6w, chyba 2e spowodowane tym zakl6cenie konkurencji mo2e
byi wyeliminowane w inny spos6b nii przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.
2. Wykonawca moie zosta6 wykluczony przezZamawiajqcego na ka2dym etapie postqpowania o
udzielenie zam6wienia.
3. Zamawiaiqcy nie przewiduie wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 Pzp.
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VIII. poDMrorown SRooxt DowoDowE. oSwIADczENIA I rroKUMENTy, JAKIE
zoBowIAzANI s4 DosrARczyf wyKoNAwcy w cELU porwtERI)zENIA SnELNIANIA
wnRutr6w uDzrALU w posrEpowANIU oRAz wyKAzANrA BRAKU poDsrAw
WYKLUCZENIA

1. Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dolEczy6 aktualne na dzieri skladania ofert
o5wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postQpowania - zgodnie z Zal4cznikiem nr 2 do SWZ;

2. Informacie zawarte w oSwiadczeniu, o kt6rym mowa w pkt 1 stanowi4 wstqpne
potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelrria warunki udzialu w
postqpowaniu.

3. Zamawiajqcy przed wyborem najkorzystnieisze.i oferty, wezwie Wykrtnawcg, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zloienia w wJznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
nastqpujqcych podmiotowych Srodk6w dowodowych (wezwanie zostani e orzekazane
wykonawcy poprzez udostqpnionlr nrzez Zamawiai4cego kanal elek:ronicznej komunikacii
nod adresem: http://www.p!atformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskid4f,4J:

aJ Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczei powtarzajEcych siq lub ciqglych
r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a ie2eli okres prowadzenia
dzialalnoici iest kr6tszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich w: rtosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykr:nane, oraz zalqczenie
dowod6w okre6la,Acych, czy te uslugi zostaly wykonane lub sq lrrykonywane nale2ycie,
ptzy czym dowodami, o kt6rych mowa, sE referencje bqd2 inne dokumenty
sporz4dzone przez podmiog na tzecz kt6rego uslugi zostaly wyl(onane, a w przypadku
iwiadczefi powtarzajqcych sig lub ci4glych s4 wykonywane , a jeieli Wykonawca z
ptzyczyn od niego niezale2nych nie iest w stanie uzyskad tych dokument6w-
oiwiadczenie wykonawry, w przypadku Swiadczeri powtarzaj.trcych siq lub ciqgtych
nadal wykonywanych referencie bqdZ inne dokumenfy potwi']rdzajEce ich nale2yte
wykonywanie powinny byt wystawione w okresie ostatnich 3 miesiqcy- na
potwierdzenie warunku, o kt6rym mowa w rozdziale VI pkt.3d;

bJ Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawcq do realizacii zarn6wienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, doswiadczenia
niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych
przez nie czynno6ci wraz z informacie o podstawie do dysponow;rnia tymi osobami- na
potrvierdzenie warunku, o kt6rym mowa w rozdziale VI pkt. 3d.

W zakresie nieuregulowanym ustawq PZP lub niniejsz4 SWZ do oiwiadczefi i dokument6w
skladanych przez Wykonawcq w postgpowaniu zastosowanie majE w r;zczeg6lno6ci przepisy
rozporzqdzenia Ministra Rozwoiu Prary i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych 5rodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oSwiadczeri, jakich moie
1qdai zamawiai;1cy od wykonawcy oraz rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania infc,rmacji oraz wymagai
technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz 5rodk6w komunikacji elektronicznej w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursie.

rx. TNFoRMACIA DLA WYKONAWC6W WSP6LNTE UBTEGAIACYCH SrE O UDZTELENTE
ZAMOWIENIA
1. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. pelnomocnictwo
winno byt zalqczone do oferty.

2. W pnypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia,
o6wiadczenia, o kt6rych mowa w Rozdziale VIll ust. 1 SWZ, sklada kaidy z Wykonawc6w.
O6wiadczenia te potwierdzaia brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w
udzialu w zakresie, w jakim kaZdy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu
w postQpowaniu.

3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegal4cy siq o udzielenie zam6wienia doi4czai4 do oferty
o6wiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re dostawy wykonajq poszczeg6lni wykonawcy.

4. Wmy6l przepisu art. 117 ust.4 ustawy pzp, w przypadku o kt6rym mowa w art. 117ust.3
ustawy, wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o zam6wienia dolEczai4 do oferty
oswiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re dostawy wykonaiq poszczeg6lni wykonawcy.
PowyZsze odnosi siq r6wnie2 do wykonawc6w prowadz4cych dzialalnoSi w formie sp6iki
cywilnej.

x. TNFoRMACIE O SPOSOBTE POROZUMTEWANTA Srq ZAMAWTA|,{CEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW

1. Osob4 uprawnionq do kontaktu z Wykonawcami iest: Sabina Steczelg Agnieszka Haidyta,
Agnieszka Pajerska.

2. Postgpowanie prowadzone iest w jQzyku polskim w formie elektron icznej za
po6rednictwem platformazakuplqa.pl pod adresem:
http ://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

3. W celu skr6cenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuie siq, aby komunikacia
miqdzy zamawiaiEcym a Wykonawcami, w tym wszelkie o6wiadczenia, wnioski,

4. zawiadomienia oraz informacje, przekazywane byly za po5rednictwem
platformazakuoowa.pl i formularza,,WySlij wiadomo66 do zamawiaj4cego".
Za datq przekazania (wplywu) oSwiadczeri, wniosk6w, zawiadomieri oraz informacji
przyimuje siQ datq ich przeslania za po3rednicttvem plaf_e!.mazakupowap.! poprzez
klikniqcie przycisku ,,Wy5lij wiadomo6i do zamawiajqcego" po kt6rych poiawi siQ
komunikat, ie wiadomoS6 zostala wyslana do zamawiajqcego. Zamawiajqcy dopuszcza,
awaryjnie, komunikacje za poSrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
zozsuchabeskidza@wp.pl

5. Zamawiajqcy bqdzie przekazywal wykonawcom informacie w formie elektronicznej za
po6rednictwem platforntazakuoowa.pl. Informacje dotyczqce odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacii, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert ZamawiaiEcy bqdzie
zamieszczal na platformie w sekcii "Komunikaty". Korespondencja, kt6rel zgodnie z
obowi4zuiqcymi przepisami adresatem iest konkretny Wykonawca, bqdzie
przekazywana w formie elektronicznej za po6rednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca iako podmiot profesjonalny ma obowiEzek sprawdzania komunikat6w i
wiadomo6ci bezpo6rednio na platformazakupowa.pl przeslanych przez zamawiajqcego,
gdyi system powiadomieri moie ulec awarii lub powiadomienie mo2e trafi6 do folderu
SPAM.

7. Zamawiaiqcy, zgodnie z $ 1 pkt. 3 Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie
sposobu sporz4dzania i przekazywania informacii oraz wymagan technicznych dla
dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektroniczne.i w postQpowaniu
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o udzielenie zam6wienia publicznego (Dz.U. z 2079 r. poz.24i2), okre6la niezbqdne
wymagania sprzgtowo-aplikacyjne umo2liwiajqce pracA na Platformie Zakupowej, ti.:

a) staly dostqp do sieci Internet o gwarantowanei przepustowosci nie mniejszej ni2
\tz kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastqpui4cei konfiguracii: lramiqd min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersia, jeden z system6w operaryjnych -

MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl4darka internetowa, u' przypadku lnternet

Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) wlqczona obsluga favaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsluguj4cy format

plik6w .pdf,
f) Platformazakupowa.pl dziala wedlug standardu przyjqtego w komunikac.ji

sieciowei - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformq zakupcwq stanowi datq oraz

dokladny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowan ego z zegarem Gl6wnego Urzqdu Miar.

8. Wykonawca, przystQpuiac do niniejszego postQpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego:

hJ akceptuje warunki korzystania z platfbrmazaku powa.pl okre6lone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowei pod linkiem w zakladce ,,Regulamin"
oraz uznaie go za wi424cy,

i) zapoznal i stosuie siq do Instrukcii skladania ofert/wnrosk6w dostqpnej pod
linkiern.

9. Zamawiai4cy nie ponosi odpowiedzialno5ci za zloienie oferty'w spos6b niezgodny
z Instrukci4 korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg6)noici za sytuacjq, gdy
zamawialqcy zapozna sig z tre6ciq oferty przed uptywem termir:u skladania ofert (np.
zlozenie oferty w zakladce ,,Wy6lij wiadomo66 c o zamawiajEcego").
Taka oferta zostanie vznana ptzez Zamawiajqcego za ofertg handlowq i nie bgdzie brana
pod uwagq w przedmiotowym postqpowaniu poniewaZ nie zostaI spe]niony obowiqzek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.

10. Zamawiaiqcy informuie, 2e instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz4ce w
szczeg6lno5ci logowania, skladania wniosk6w o wyia6nienie tre6ci SWZ, skladania ofert
oraz innych czynno6ci podejmowanych w niniejszym postqpowaniu przy u2yciu
plattbrmazakupowa.pl znaidui4 siq w zakladce ,,lnstrukcje dla Wykonawc6w" na stronie
internetowe.i pod adresem: https://platformazakunowa.ol /strona,'45-instrukcje

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENToW WYMAGANYCH
PRZEZ ZAMAW IAJACEGO W SWZ

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe Srodki dowodowe fezeli byly wymaganeJ skladane
elektronicznie musza zostae podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skladania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych Srodk6w dowodowych na platformie, l<walifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca mole zloityt bezpoSrednio na dokumenr:ie, kt6ry nastgpnie
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przesyla do systemul (opcia rekomendowana przez platformazakupowa,ol) oraz
dodatkowo dla calego pakietu dokument6w w kroku 2 Formularza skladania oferty
lub vmiosku (po klikniqciu w przycisk Prz eidi do podsumowania).

2. Poiwiadczenia za zgodno6d z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na kt6rego zdolno6ciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawry wsp6lnie
ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokument6w, kt6re ka2dego z nich dotycze. Poprzez oryginal naleiy rozumied dokument
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobq/osoby upowainionq/upowa2nione. Po6wiadczenie za
zgodno6i z oryginalem nastqpuie w formie elektronicznei podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobg/osoby upowa2nion4/upowaZnione.

3. Oferta powinna byi:
a) sporzqdzona na podstawie zalqcznik6w ninieiszej SWZ w iqzyku polskim,
b) zlo2ona przy uiyciu Srodk6w komunikacii elektronicznel rzn. za po6rednictwem

latform
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufan!,m lub oodoisem osobistym ptzez osobq/osoby
upowa2nionq/upowa2nione.

4- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawc6w do podpisywania
wszelkich plik6w muszq spelniai "Rozporzqdzenie Parlamentu Europeiskiego i Rady w
sprawie identyfikacii elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcii
elektronicznych na rynku wewnQtrznym (elDAS) (UE) nr 910 /2074 - od 1 lipca 2016
roku".

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnqtrzny. Zamawiajqcy wymaga
dolqczenia odpowiedniej ilo6ci plik6w tj. podpisywanych plik6w z danymi oraz plik6w
XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie uiawnia siq informacii stanowiecych tajemnicq
przedsiqbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwe.i konkurencji. fe2eli
Wykonawca, nie p6iniej nii w terminie skladania ofert, w spos6b niebudzqry
w4tpliwo6ci zastrzegi, ie nie mogE byd one udostgpniane oraz wykazal, zalqczaiEc
stosowne wyiaSnienia, ii zastrzeaone informacie stanowie taiemnicq przedsiqbiorstwa.
Na platformie w formularzu skladania oferty znaiduie siq miejsce wyznaczone do
dolaczenia czq6ci oferty stanowiqcei ta,emnicq prz edsiQbiorstwa.

7. Wykonawca, za poSrednictwem platformazaku powa.pl mo2e przed uplywem terminu do
skladania ofert zmienii lub wycofa6 ofertQ. Spos6b dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcii zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
httos: / /olatfo rmazaku oo a.nl /strona /45-instrukcie

8. Kaidy z Wykonawc6w moie zloiyt. tylko iednq ofertq. ZloZenie wiqkszej liczby ofert lub
oferty zawieralqcei propozycje wariantowe spowoduje podlega6 bqdzie odrzuceniu.

9. Ceny oferty muszq zawierat wszystkie koszty, iakie musi poniesd Wykonawca, aby
zrealizowai zam6wienie z naiwy2sz4 staranno6ciE oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i o6wiadczenia skladane przez wykonawcq powinny byt w iqzyku polskim,
chyba 2e w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zat4czenia dokument6w

Rozporz4dzen ic Prezesa Rady Ministr6w z dnia27 czetwca2}l7 t w sprawie u2ycia Srodk6w komunikacJi elellronicaej w postgpowaniu
o udzielenie zamo\rrien ia publicznego oraz udoslepniania i ia dokumentow elektronicznych-
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sporzqdzonych w innym jqzyku niZ dopuszczony, Wykonawca zotrowi4zany jest zalqczyt
tlumaczenie na jqzyk polski.

11. Zgodnie z definic.iq dokumentu elektronicznego z art.3 ustQp 2 Ustawy o informatyzacii
dzialalnoSci podmiot6w realizui4cych zadania publiczne, opatrzellie pliku zawierajqcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym iest jednoznaczne z
podpisaniem oryginalu dokumentu, z wyjetkiem kopii po6wiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawcq ubiegai4cego siq wsp6lnie z nim o udzielenie zam6wienia,
przez podmiot, na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawcg.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za po6redni,:twem dedykowanych
formularzy do: zloienia, zmiany, wycofania oferty wynosi 15) MB natomiast przy
komunikacji wielkoS6 pliku to maksymalnie 500 MB.

13. feieli w imieniu wykonawcy dziala osoba, kt6rej umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokument6w o kt6rych mowa w ust. 1, zamawiajqcy moZe 2qda6 od
wykonawcy pelnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzai4cego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Przykladami innych dokument6w z ust. 3, potwierdzai4c]rch umocowanie do
reprezentowania wykonawcy, sq np:
-akt powolania na stanowisko prezesa zarz4du, czlonka zarzqdu sp6tki lub,

-w przypadku sp6lek dzialai4cych w systemie common law, czl<'nka rady dyrektor6w
sp6lki,
-umowa sp6lki rywilnei lub uchwala jej wsp6lnik6w, wskazujqca jt:dnego ze wsp6lnik6w
jako umocowanego do reprezentacii sp6iki

XII. SPOS6B OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenq za realizaciq przedmiotu zam6wienia zgodnie ze wzorem

Formularza Ofertowego, stan owiqcego Zal4cznik nr 1do swz.
2. Ceaa ofertowa brutto musi uwzglqdniad wszystkie koszty zwiazane z realizacjq

przedmiotu zam6wienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy okre6lonymi w niniejszei SWZ.

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym iest cen4 ostatecznq, niepodlegai4ca negocjacii i
wyczerpuiecE wszelkie naleino6ci Wykonawcy wobec Zamawial4cego zwi4zane z

realizacjq przedmiotu zam6wienia.
4. Cena oferty powinna byd wyra2ona w zlotych polskich IPLNJ z dc,ktadno6ci4 do dw6ch

miejsc po przecinku.
5. Zamawiaiqcy nie przewiduje rozliczefi w walucie obcei.

6. Wyliczona cena oferty brutto bqdzie slu2y6 do por6wnania zlo2onych ofert i do

rozliczenia w trakcie realizacji zam6wienia.
7. leieli zosta+a zlo,ona oferta, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego

obowi4zku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2l)04 r. o podatku od

towar6w i uslug (Dz. U. z 2Ol8 r. po2.2174, z p62n- zm.), dla cel6w zastosowania

kryterium ceny lub kosztu zamawiaj4cy dolicza do przedstawionei r^/ tei ofercie ceny

kwotq podatku od towar6w i uslug kt6rq mialby obowiqzek rozliczyiz. W ofercie, o

kt6re.j mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowi4zek:
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1) poinformowania zamawiaj4cego, 2e wyb6r jego oferty bqdzie prowadzil do powstania u
zamawiajEcego obowi4zku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzajuJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdq
prowadzily do powstania obowiEzku podatkowego;

3) wskazania warto6ci towaru lub uslugi objqtego obowi4zkiem podatkowym
zamawiaiqcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towar6w i uslug kt6ra zgodnie z wiedz4 wykonawcy,
bqdzie miala zastosowanie.

Wz6r Formularza Ofertowego zostal opracowany przy zaloieniu, ii wyb6r oferty nie
bqdzie prowadzii do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiqzany jest zloiyt oSwiadczenie o
powstaniu u ZamawiajEcego obowiEzku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfi kowai tre66 formularza.

XIII. TERMIN ZWIAZANTA OFERT.q
1. Wykonawca bqdzie zwiqzany ofertq przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.03.2022r. Bieg

terminu zwiAzania ofert4 rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu skladania ofert.
2. W przypadku gdy wyb6r najkorzystniejszei oferty nie nastapi przed uplywem terminu

zwiqzania oferta wskazanego w ust. 1, ZamawiaiEcy przed uplywem terminu zwiqzania
ofertE zwraca siq jednokrotnie do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedlu2enie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dltlszy nii 30 dni. Przedluienie terminu
zwi4zania ofertq wymaga zlo|enia pruez wykonawcA pisemnego o6wiadczenia o wyra2eniu
zgody na przedluZenie terminu zwi4zania oferq.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
1. Ofertq wraz z wymaganymi dokumentami nale2y umie5ci6 na nlatformazakupowa.pl pod

adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka w my6l Ustawy
PZP na stronie internetowei prowadzonego postqpowania do dnia 11,02.2022r. do
godziny 10:00

2. Do oferty nale|y dolqczyi wszystkie wymagane w SWZ dokumenty ( zatqcznik nr 1,1a,
zalqcznlknr 2 oraz dokumenty sporzqdzone celem oceny oferty, w kryterium oceny
ofert, okreSlone w rozdziale XVI SWZ tj. dokument ,, Inwentaryzac)a" , ,, Organizacia
zespolu" oraz ,,Zaproponowane rozwiqzania innowacyine"J oraz oSwiadczenia z art. ll7
ust.4 i arL 118 usl3 [ le2eli dotyczy).

3. Po wypelnieniu Formularza skladania oferty lub wniosku i dolqczenia wszystkich
wymaganych zal4cznik6w nale2y kiiknqi przycisk ,,PrzejdL do podsumowania".

4. Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zostad podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
skladania oferty za poSrednictwem ltlatfornaz;rku!rl,va+1, Wykonawca powinien zloiyi
podpis bezpo3rednio na dokumentach przeslanych za po6rednictwem
platfq! lltazakrrpowa.r!. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zal4czonym pliku
osobno, w szczeg6lno6ci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.z Pzp, gd,zie zaznaczono, ii
oferty, wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu oraz o6wiadczenie, o kt6rym
mowa w art. 125 ustl sporzqdza siq, pod rygorem niewaino6ci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruie siq odpowiednio w odniesieniu do wartoSci postqpowania

5. laaralifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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Za date zloienia oferty przyimuje siq datq jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku skladania oferty poprzez klikniqcie przycisku "2162 ofe*q" i wySwietlenie
siQ komunikatu, ie oferta zostala zaszyfrowana i zlo2ona.
Szczeg6lowa instrukcia dla Wykonawc6w dotyczEca zloienia, znriany i wycofania oferty
znaiduie siq na stronie internetowej pod adresem:
h ron

XV. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastqpuje niezwlocznie po uptywie terminu skladania ofert, nie p62niei

ni2 nastgpnego dnia po dniu, w kt6rym uplynql termin skladani,r ofert \. l,..O2.zOZZt.
godz. 11:00

2. leieli otwarcie ofert nastgpuie przy u2yciu systemu teleinformafycznego, w przypadku
awarii tego systemu, kt6ra powoduie brak mo2liwoSci otwarcia ofert w terminie
okre6lonym przez zamawiaj4cego, otwarcie ofert nastqpuje nie:lwlocznie po usuniqciu
awarii.

3. ZamavmajEcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowei
prowadzonego postQpowania.

4. Zamawiajqcy, naip62niej przed otwarciem ofert, udostqpnia nrt stronie internetowe.i
prowadzonego postQpowania informaciQ o kwocie, jakq zanietza przeznaczyt na
sfinansowanie zam6wienia.

5. Zamawiai4cy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe.i
prowadzonego postqpowania informac.ie o:
1] nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub ntiejscach prowadzonei
dzialalnoSci gospodarczei albo miejscach zamieszkania Wykonawc6w, kt6rych oferty
zostaly otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacia zostanie opublikowana na stronie postqpowania na!atfbrnrazaku oorva.l.rl w
sekcji ,,Komunikaty" w miejscu w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o
przedmiotowym postgpowania.

Uwaga! Zgodnie z Ustawq PZP Zamawiai4cy nie ma obowiqzku przeprowadzania iavrrnei
sesii otwarcia ofert w spos6b iawny z udzialem wykonawc6w lub transmitowania sesii
otwarcia za po6rednictwem elektronicznych narzqdzi do przekazu wide,r on-line a ma iedynie
takie uprawnienie.

XVt. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOS6B OCENY ()FERT,

\
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l.Oceniane ria i ich w ocente.

2,Spos6b obliczania wartosci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

a) Cena
Cn x 100 ptk. = C x 600/o

gdzie
CK

Cn - naini2sza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo3i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Inwentaryzacia
Iox 100ptk =lx RangaxlO%

Im

Io - liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badanq
Im - maksymalna ilo56 punkt6w mo2liwych do uzyskania
I gdzie: ,,liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badan4" oznacza liczbq punkt6w przyznan1
przez komisjq przetargowE ofercie.
Wykonawca zalqcza do oferty dokument ,,lnwentaryzacia" opisuiqcy metody i czas
trwania inwentaryzacii i weryfikacii dostarczonych informacii, opracowany pod kqtem
iak nailepszego okre5lenia zakresu prac i minimalizacii wystQpowania nieprzewidzianych
w dokumentacii proiektowei przeszk6d zwiqzanych z istnieiqcym stanem obiektu.
Wykonawca z w/w dokumencie powinien odnieS( siq co najmniei do nastqpul4cych aspekt6w:

o fakie informacie o modernizowanym oddziale zamierza pozyska6;
o fak zamierza dokonai zinwentaryzowania stanu istniejecego poszczeg6lnych element6w

infrastruktury w obszarze objqtym projektem (w formie opisowej);
o Przedstawi spos6b, w laki zamierza okreSlit stan obiektu i jego instalacji, wskazui4c

metody badari i zakres prac;
. Wyodrqbni dzialania (w formie harmonogramuJ podeimowane dla przeprowadzenia

inwentaryzacii wg podzialu np. na istnieiEce sieci, instalacie i inne elementy.

Kryteria oceny Ranga Spos6b
oceny

Cena 60o/o Wg wzoru

Inwentaryzacia LOo/o Wg wzoru

Organizacia zespolu wskazanego do realizacii zam6wienia 70o/o Wg wzoru

Zaproponowane rozwiqzania innowacyine w proiekcie 20o/o Wg wzoru

zetpol oF.tr 2d6Et q , s*h.J &rt drrhi
'a 
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Zamawiaiqcy dokona oceny ofert opierai4c siq na
u ch zasadach:

Oferta pokazuje dobrze przemy6lane i sp6jne dzialania
nale2ycie rozplanowane w czasie i w odniesieniu do ka2dego
aspektu wskazanego przez zamawiai4cego. Ponadto oferta
obejmuje specyficzne dla inwestycii rozwi4zania bazu)qce na
do5wiadczeniu personelu przewidzianego do realizacii
zam6wienia zwiqkszajqce prawdopodobiefistwo rzet(,lnego i

u ce roz znania stanu istni ce
Oferta pokazuje dobrze przemy3lane i sp6jne dziatania
nale2ycie rozplanowane w czasie i w odniesieniu do keidego
aspektu wskazanego przez zamawiajqcego. Ponadto oferta
obejmuje wysoce innowacyjne i specyficzne dla inwestycji
rozwi4zania bazvjqce na doswiadczeniu personelu
przewidzianego do realizacji zam6wienia zwigkszajqc :
prawdopodobie6stwo rzetelnego i wyczerpu j4cego
fo2 oznania stanu istnie

Oferent winien zloZyd
c) Organizacia zespolu wskazanego do realizacii zam6wienia

Zox l00otk. =Zx Ranga x10o/o
Zm

Zo - liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badan4
Zm - maksymalna ilo36 punkt6w moZliwych do uzyskania
Z gdzie: ,,liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badanq" oznacza'liczbe punkt6w przyznanq
przez komisjq przetargowE ofercie.
Wykonawca zal4cza do oferty dokument ,,Organizacia zespolu" opisuiEcy oferowany
spos6b realizacii zam6wienia, w szczeg6lnoici:

. Zaproponowany sklad zespolu proiektowego w podziale na cersonel kluczowy i

uzupelniajqcy;
o Zakres czynno6ci i odpowiedzialno6ci przypisanych poszczeg6lnl,m osobom (schemat

organizacyjny prac projektowych);
o Zasady zapewnienia niezmienno6ci personelu i zastgpowalno6ci kluczowego personelu

dla zapewnienia ci4glo6ci prac;

Oferowane pode,Scie Ocena

Nieakceptowane 0-4

5

Dobre

0ferta nie uwzglgdnia lub w petni nie uwzglqdnia wymagari, nie
oferuje niezbqdnych dzialah lub niezbqdnych zasob6 w do ich
nalezytego przeprowadzenia lub nie odnosi sig do aspekt6w

Oferta jest poprawna, zawiera minimalne dzialania w zakresie
inwentaryzacji. Dostatecznie odnosi siq do ka2dego ar;pektu

0ferta pokazuje dobrze przemySlane i sp6jne dzialan a
naleiycie rozplanowane w czasie w odniesieniu do kaidego

wskazan rlumh krzez zamawn CC

fzez zamawra CC

as lzez zamawtaektu wskazane o

wskaza

6-7

Bardzo dobre B-9

Doskonale 10

L cent.ala Sucha Eeskidzka
+48 33 872 31 OO
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fak dobrze oferta wychodzi naprz eciw w)maganiom
naleZytei realizacii zam6wienia i minimalizuie ryzyko
niepEewidzianych w dokumentacii proiektowei rrzeszk6d
w realizacii rob6t

Akceptowalne

E sekretarlat@zozsuchabeskidzka.pl r. <entrala Mak6w Podhala rki
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Zamawia dokona ocen ofert o rera csr na nast u ch zasadach:

d) Zaproponowanerozwi4zaniainnowacyine
Rox 100Dtk. = Rx Ran ga x20o/o

Rm

Ro - liczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badanq
Rm - maksymalna ilo56 punkt6w moiliwych do uzyskania
R gdzie: ,,Iiczba punkt6w uzyskanych przez ofertq badanq" oznacza liczbq punkt6w przyznan4
przez komisjq przetargowE ofercie.
IrVykonawca zal4cza do oferty dokument ,,Proponowane rozwiqzania innowacyine"
opisui4cy oferowane rozwiqzania, w szczeg6lnoSci:

. Uwzglqdnienierozwi4zariinnowaryinych
o Wptyw proponowanych rozwiEzaf na poprawg pracy personelu
. Wplylv proponowanych rozwiEzai na poprawq komforhl pac.jenta
o Opis proponowanych technologii, material6w itp.
. Wplyw proponowanych rozwiqzati na Srodowisko

fak dobrze oferta wychodzi naprzeciw w)rmaganiom
naleiytei I Zamowlenla

Ocena

Nieakceptowane Oferta nie uwzglqdnia lub w pelni nie uwzglqdnia wymagari, nie
pokazuje wla6ciwego zaangaiowania potencialu wykonawcy,
nie gwarantuje wysokieiiakosci prac lub nie odnosi siq do
14rmagafi wskazanych przez zamawiaiacego w tym zakresie

0-4

Akceptowalne Zaoferowane zasoby i zasady pracy sq adekwatne, zaoferowano
standardowe rozwiqzania w zakresie ci4glosci, iako5ci i
monitorowania prac. Wykonawca dostatecznie odnosi siQ do

fi wskazanych przez zamawiaiacego w tym kryterium

5

Dobre 0ferta pokazuie dobrze przemySlane zaangazowanie zasob6w,
sp6jne i skuteczne mechanizmy zapewnienia ciqgloSci, iako5ci
oraz monitorowania prac. Wykonawca dobrze odnosi sig do
wymagali wskazanych przez zamawiaiacego w tym kryterium

6-7

Bardzo dobre Oferta w spos6b dobry uwzglednia wymagania zamawiajqcego,
a ponadto obejmuje specy0czne dla projektu inicjatywy
wynikajqce z do5wiadczenia personelu przewidzianego do
realizacji zam6wienia, zwiqkszajqce pewnoS6 naleZytego
wykonania zam6wienia

8-9

Doskonate 0ferta w spos6b bardzo dobry uwzglgdnia wymagania
zamawiajacego, a ponadto obejmuje innowacyjne i specyficzne
dla proiektu iniciatywy wynikajqce z doswiadczenia personelu
przewidzianego do realizacji zam6wienia, zwiqkszajqce
pewnoS6 naleiytego wykonania zam6wienia

10

centiala Mal6w Podhalanski
+44 33 877 10 ol\

(entrala Sucha Be*idzL
+4t, 33 872 3 r oo

Z.tFl Op.& Z.kretrE| w SurFi &rridrrhi
ul. S:oll.l 2l. L 2@ 5{(h. o.ltldtr:
MC 552, t 2.7a-:t52

l,l' lalt !7 al )l O@5 @ O52 t 20OO @10
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Zasady zapewnienia iako6ci w procesie proiektowania i uzgodnieri (koordynacla prac,
weryfikacia);
Sposoby mo2liwosci monitorowania postqpu i iakosci prac przez zamawia.iqcego.

Oferowane podeiScie

Ea sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl \

www.zozs ucha bes kidzka.pl
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Zamawia dokona oce ofert o lera si na ch zasadach:
fak dobrze oferta wychodzi naprzeciw zaproponc,wanym

tnnowa

Oferta uwzglgdnia rozwiEzania standardowe i przyn; jmniej
edno zanle lnn ne

0ferta w spos6b bardzo dobry uwzglqdnia wymagania
zamawiajEcego i oferuje wiele rozwiqza6 innowacyjnych,
zwiQkszai4ce pewnosd naleZytego i nowoczesnego w1'konania
zam6wienia

Ocena koftcowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za kryteria wymienione w
punkcie 1.

XVII. INFORMAC'E O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPEI,NIONE PO
WYBORZE OFERTYW CELU ZAWARCIA UMOWY
l. Zamawial4cy zawiera umowQ w sprawie zam6wienia publicznego w terminie nie kr6tszym

ni2 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniei:;zej oferty.
2. ZamawiajEcy moie zawrzet umowg w sprawie zam6wienia publict:nego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa w ust. 1, jeieli w postqpowaniu o ud:lielenie zam6wienia
prowadzonym w trybie podstawowym zlo2ono tylko jedna ofertq.

3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o
udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy zasizega sobie prawo 2Eda:ria przed zawarciem
umowy w sprawie zam6wienia publicznego umowy reguluiqr:ej wsp6lprac9 tych
Wykonawc6w.

4. Wykonawca bqdzie zobowiqzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiaj4cego.

xvIII. WYMAGANIA DOTYCZ,qCE ZABEZPTECZENIA NALEZyTEGO VyYKONANTA UMOVyy

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

xrx. TNF0RMACJE O TRESCT ZAWTERANEf UMOWY ORAZ MOZLTWOSCT lEl ZUrnNy
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w .;prawie zam6wienia

publicznego na warunkach okre6lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy,
stanowiqrych Zal4cznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikaiqcy z umowy iest toZsamy z jego zobowiqzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiai4cy przewiduje mo2liwo5i zmiany zawartei umowy w stosunl:u do tre6ci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art.454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowi4cym Zalecznik nr 3 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej wa2no6ci, pod rygorem niewa2no6ci, zachowania formy
pisemnej.

Oferowane podeiScie Ocena

Nieakceptowane 0ferta nie uwzglgdnia 2adnych rozwiqzaf innowacyjnych 0
Akceptowalne 1-4

Dobre 5-9

Bardzo dobre 10

(entrali Su.ha Berkidzka
+48 33 a72 3l OO \ <entrala Mal6w Podhaladski

+4a 33 a77 lO 0l
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Nr r..n i rral28OOO5@@o521 )OaOOrO

idzka.plw\ /w.zozsuchabes
Dzialtr -

Oferta w spos6b dobry uwzglqdnia wymagania zama'/viaiqcego,
obeimuie innowacyjne dla proiektu, iniciatywy wynilajqce z
doSwiadczenia Wykonawcy, zwiqkszajqce pewnoSe n,lleiytego
wykonania zam6wienia

\ Y sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
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xx. pouczENrE o Snooxecs ocHRoNy pRAwNEf pRzysr,ucul4cycH wyKoNAwcy
1. Srodki ochrony prawnei okre5lone w niniejszym dziaie przysluguiq wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, ieieli ma lub mial interes w uzyskaniu
zam6wienia lub nagrody w konkursie oraz poni6sl lub mo2e ponie6i szkodq w wyniku
naruszenia przez zamawiajqcego przepis6w ustawy pZp

2' srodki ochrony prawnei wobec ogloszenia wszczynaiecego postQpowanie o udzielenie
zam6wienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokument6w zam6wienia przyslugui4 r6wniei
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art.469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi
Malych i Srednich Przedsiqbiorc6w.

3. Odwolanie przysluguie na:
1) niezgodnq z przepisami ustawy czynnosi Zamawiajqcego, podjqe w postQpowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnoSci w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia do kt6rej

zamawiajqry byl obowiEzany na podstawie ustawy;
4. Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby. Odwolui4cy przekazuje kopiq odwolania

zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m69l
on zapoznat siq z jego treSciq przed uplywem tego terminu.

5. odwolanie wobec treSci ogloszenia lub treSci SWZ wnosi siq w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych lub treSci SWZ na stronie
internetowei.

6. Odwolanie wnosi siq w terminie:
1J 5 dni od dnia przekazania informacii o czynnosci zamawiajecego stanowiece.i podstawq

jego wniesienia, je2eli informacja zostala przekazana przy u2yciu Srodk6w komunikacji
elektronicznei,

2) 10 dni od dnia przekazania informac,i o czynno6ci zamawiaj4cego stanowiqcej podstawq
iego wniesienia, je2eli informacia zostala przekazana w spos6b inny ni2 okreslony w pkt
1).

7. Odwolanie w przypadkach innych ni2 okreslone wpkt 5 i6 wnosi siq w terminie 5 dni od
dnia, w kt6rym powzieto lub przy zachowaniu nale2ytei starannosci mo2na bylo powziqi
wiadomo6d o okolicznoSciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia

8. Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postqpowania odwolawczego przysluguje skarga do
sqdu.

9. W postqpowaniu toczacym sig wskutek wniesienia skargi stosuie siq odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postqpowania cywilnego o apelacji, jeZeli
przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowiq inaczei.

10. Skargq wnosi siq do Sqdu Okrqgowego w Warszawie - sqdu zam6wierl publicznych,
zwanego dalej "s4dem zam6wief publicznych".

11. Skargq wnosi siQ za po3rednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia dorqczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. s19 ust. 1 ustawy
PzP, przesylaiac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo2enie skargi w plac6wce
pocztowei operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada z0l2 r. -
Prawo pocztowe iest r6wnoznaczne z jei wniesieniem.

72. Prezes lzby przekazuie skargg wraz z aktami postgpowania odwolawczego do sqdu
zam6wieri publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

:ent al. su(ha B€skld.ka
+48 33 872 31 0O
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XXI. ZALECENTA ZAMAWAIACEGO
1. Rozszerzenia plik6w wykorrystywanych przez Wykonawc6w powinny byt zgodne

z Zal4cznlkiem nr 2 do "Rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie Kraiowych Ram
Interoperacyinosci, minimalnych wymagari dla rejestr6w publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznei oraz minimalnych wyrnagari dla system6w
teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporz4dzeniem KRI.

2. Zamawiaj4cy rekomenduie wykorzystanie format6w: .pdf .doc .dc,cx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczep6lnvm wskazaniem na .odf

3. W celu ewentualnei kompresji danych Zamawiajqcy rekomr:nduie wykorzystanie
jednego z rozszerzefi:

a) .zip
b) .72

4. WSr6d rozszerzefi powszechnych a niewystQpui4cych w Rozporz4dzeniu KRI

wystqpu.ia: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zloiorre w takich plikach
zostan4 uznane za zlo2one nieskutecznie.

5. Zamawiaj4ry zwraca uwagg na ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem
zaufanym, kt6ry wynosi maksymalnie 10M8, oraz na ograniczenie wielko5ci plik6w
podpisywanych w aplikac,i eDoApp slu2qcej do skladania podpisu osobistego, kt6ry
wynosi maksymalnie SMB.

6. W przypadku stosowania przez wykonawcq kwalifikowanego podyrisu elektronicznego:
- Ze wzglqdu na niskie ryzyko naruszenia integralno6ci pliku oraz latwiejszq

weryfikacjq podpisu zamawiai4cy zaleca, w miarQ mo2liwo6ci,
przekonwertowanie plik6w skladai4cych siQ na ofertq na rozszerzenie .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach ni2 PDF zaleca siq opatrzyd podpisem w formacie
XAdES o typie zewnQtrznym. Wykonawca powinien pamiqtad, aby plik z
podpisem przekazyuvat lqcznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiajqcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.

7. Zamawial4cy zaleca aby w przypadku podpisyrvania pliku przez kilka os6b,
stosowad podpisy tego samego rodzaiu, Podpisywanie r6inymi rodzajami podpis6w
np. osobistym i kwalifikowanym mo2e doprowadzii do problem6w w weryfikacji plik6w.

8. Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal
mo2liwoSi prawidlowego wykorzystania wybranei metody podpiszrnia plik6w oferty.

9. Osob4 skladai4cq ofertq powinna by6 osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
10. Ofertq naleiy przygotowa( z naleiytq starannosci4 dla podmiotu ubiegaj4cego siq o

udzielenie zam6wienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstqpu czasu do

zakofi czenia przyj mowania ofert/wniosk6w.
11. fe6li Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca siq

wcze6niejsze podpisanie kaZdego ze skompresowanych plik6w.
72. Zamawiaj4cy zaleca aby Eig wprowadza6 iakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu

ich podpisem kwalifikowanym. MoZe to skutkowa6 naruszeniem integralnoSci plik6w co

r6wnowa2ne bqdzie z koniecznoSciq odrzucenia oferty.
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Zalaczniki do SWZ:
1. Formularz oferty - zal4cznik nr 1.

2. o6wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunk6w udzialu - zal4cznik nr 2
3. Projektowane postanowienia umowy - zalEcznik nr 3
4. Wykaz uslug- zalqcznik nr 4
5. Wykaz os6b- zalEcznik nr 5
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