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ZAKŁAD EN ERGETYK| C l EPLN EJ WODOC|ĄGOW
i KANALIZACJ| w CHOROSZCZY Społka z o.o.

ul. Sienkiewicza 25a, 16-070 CHOROSZCZ
NlP: 542-1 0-21-522, REGON: P-050350184

SPECYFlKACJA
lSToTNYcH WARUNKoW zAMoWlENlA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

DOSTAWA NOWEGO URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNlEN|OWEGO DO
czYszCzENlA slEcl KANAL|ZA9YJNEJ W ZABUDoWIE W FoRMIE

LEAS|NGU OPERACYJNEGO

N r referencyjny Zamowien ia: ZP.1.02.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy w oparciu o ,,Regulamin Udzielania Zamowień Sektorowych na
dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągow i Kanalizacji w
Choroszczy Sp z o.o." zwanym dalej Regulaminem dostępnym na stronie internetowej
Zamawiającego: www.zec-choroszcz, pl w zakładce: Przetargi.

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu oraz przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U, z 2014 poz. 121, z poźn. zm.).



l. lNFoRMACJE oGoLNE

1. Dane Zamawiającego:

Nazwa - Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i KanalizaĄi w Choroszczy Spółka z o.o.

NlP 542-10-21-522

Adres - ul. H. Sienkiewicza25 a, 16-070 Choroszcz.

Adres korespondencyjny:

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy

Spółka z o.o., ul. H. Sienkiewicza 25 a, 16-070 Choroszcz.

Ad res ele ktron iczny : konta kt@zec-c horoszcz. pI

Stro n a i nte rn etowa Zamawialące g o, www.zec-c h o roszcz. p l

Telefon/fax . 85 719-1 1_08

Godziny pracy ZamawiĄącego: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

2. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem izłożeniem ofeńy. Zaleca się, aby

Wykonawcazdobył wszelkie informacje, ktore mogą byc konieczne do prawidłowego

przygotowania ofeńy.

3. postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest jawne, Protokoł wraz z załącznikami
jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofeńy

lub uniewaznieniu postępowania,ztym, że ofeńy udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Wykonawca może złożyc tylko jedną ofeńę.

4. Treśc ofeńy musi odpowiadac treści specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca może powierzyc wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnośc za dostawy, które wykona przy pomocy

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odpowiada za działania, zani'echania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawcow jakza swoje własne.

Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, ktorych wykonanie zamieza powiezyÓ

podwykonawcom oraz podaje nazwy firm podwykonawcow.

8, Wykonawcy mogą wspolnie ubiegac się o udzielenie zamowienia. W przypadku wspolnego

ubiegania się o udzielenie zamowienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
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odpowiednio do wykonawcow, ubiegających się wspolnie o udzielenie zamowienia. Jezeli ofeńa

wykonawcow, została wybrana, zamawiający moze żądac przed zawarciem umowy w sprawie
zamowien ia pu blicznego umowy reg ulującej wspołpracę tych wykonawcow.

9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcow rozwiązań rownowaznych w

stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, ktory powoła się na

zastosowanie rozwiązań rownoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego

r ozwiązania s pełn i aj ą wym a g a n i a o kreś l o n e przez Zamawiająceg o.

1 0. Pozostałe informacje:

a) W niniejszym postępowaniu nie zastosowano Dialogu Technicznego.

b) Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych

11 . Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie,.

,,ZECW|K" lub,,Zamawiający" -Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągow iKanalizacjiw
Choroszczy Sp, z o.o,

,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone przezZamawialącego na podstawie niniejszej

Specyfikacji"

,,SlWZ" - niniejsza Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia.

,,Zamowienie" - nalezy przez to rozumiec zamowienie publiczne, ktorego przedmiot został w
sposob szczegółowy opisany w punkcie ll SIWZ.

"Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykon anie Zamowienia, złoży oferię na wykonanie
Zamowienia albo zawrze zZamawiĄącym umowę w sprawie wykonania Zamowienia.

,,Grupa kapitałowa" - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorcow, ktorzy są kontrolowani w

sposob bezpośredni lub pośredni przezjednego przedsiębiorcę, w tym równiez tego
przedsiębiorcę.

,,Umowa" - należy przez to rozumiec umowę na wykonawstwo prac w ramach zamowienia,
podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

,,Konsorcjum" - należy rozumiec jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby osob
(poszczegolne osoby zwane dalej Partnerami) i nalezy je odnieśó do wykonawcow wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamowienia publicznego.

,,Lider" - oznaczajednego z wykonawcow wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo

wykonujących wspolnie zamówienie, któremu pozostali członkowie konsorcjum powiezyli zadanie
koordynacji prac i działan związanych z realizaĄą umowy oraz udzielili pełnomocnictwa do ich

reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem
umowy.

Zamawiający informuje, iż na potrzeby niniejszego postępowania stosuje zamiennie równoważne

sformułowania:

,,Opłata wstępna" - ,,czynsz inicjalny"

,,Opłata końcowa" -,,wykup"
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,,finansujący" -,,wykonawca"

,,zestaw" / ,,przedmiot zamówienia" / ,,przedmiot leasingu"

- urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia sieci kana!izacyjnej w zabudowie -
zamontowane na samochodzie dostawczym typu furgon

Zamawialący dopuszcza w prowadzonym postępowaniu porozumiewanie się pisemnie lub drogą

elektroniczną:

e-mail. kontakt@zec-choroszcz. pl,

rownocześn ie na ad res : a n d rzej.a u g usty nowicz@zec,choroszcz. pl

Każda ze stron, na ządanie drugiej niezwłocznie potwierdzafakt otrzymania oŚwiadczeń,

dokumentow, wniosków zawiadomień oraz informacji,

Il. oPls PRZEDMloTU zAMoWlENlA

1. przedmiotem zamowienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego zestawu

składającego się z urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w

zabudowie (urządzenie zamontowane na samochodzie dostawczym typu furgon) d|a

potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Samochód oraz urządzenie nowe, nieuzywane, sprawne, nieuszkodzone, gotowe do pracy, bez

konieczności poniesienia dodatkowych nakładow,

2. RealizaĄa zamowienia polega na:

a) Nabyciu od zbywcy jednego nowego zestawu: urządzenia wysokociŚnieniowego do czyszczenia

sieci kanalizacyjnejw zabudowie - zamontowanego na samochodzie dostawczym typu furgon,

posiadającego cechy spełniające parametry wskazane w niniejszej SlWZ,

b) oddaniu w/w zestawuZamawiającemu do uzywania na czas określony, tj od dnia wydania do

dnia przeniesienia własności,

c) przeniesieniu własności zestawunaZamawiającego pozakonczeniu umowy leasingu, Po

wniesieniu ostatniej raty leasingowej.

d) oferowany przedmiot zamowienia musi byc kompletny i gotowy do uzycia, w kazdym

elemencie,

Zamawiający informuje, iz samodzielnie ubezpieczy przedmiot leasingu na czas trwania umoWY

leasingowej, tj do dnia wykupu przedmiotu leasingu od finansującego, w zakresie obowiązkowego

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdow mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem

posiadanego przez niego pojazdu orazw zakresie wskazanym przez Finansującego

3. Samochód, na ktorym zamontowane będzie urządzenie wysokociśnieniowe winien:

a) spełniaó wymagania techniczne określone pżez obowiązujące w Polsce przepisy dla Pojazdow
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z uStawY z dnia

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z2020 r. poz., 110 zpoŻn. zm.) oraz

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

b) posiadac homologacje, wystawioną zgodnie z ań. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowYm,
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c) spełniac wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków

azotu, cząstek stałych oraz węglowodorow,

d) byc nieużywany, fabrycznie nowy, sprawny technicznie,

e) posiadac parametry iwyposażenie o ktorych mowa w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Szczegołowy opis pzedmiotu zamówienia (minimalne wymagania, jakie winien spełniaĆ
przedmiot zamówienia (co nie oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia
charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi ijakościowymi) opisany został w
Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ.

5, Koszty dostawy zestawu do Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągow i Kanalizacji w

Choroszczy Sp.z o.o, ponosi Wykonawca.

W pzypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia określono sprzęt, urządzenia poprzez podanie

nazwy producenta lub w inny sposob, ktory mogłby utrudnic uczciwą konkurencję, dopuszcza się

dla tego sprzętu l urządzenia mozliwośc zastosowania rozwiązań rownoważnych, tzn. przy

zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrow technicznych ijakościowych jakie

wystąpiły w specyfikacji.

6, Warunki leasingu:

a) Leasing operacyjny rozliczany w walucie złoty polski,

b) Liczba rat leasingowych: 59 plus opłata wstępna - okres leasingu 60 m-cy,

c)Wańośc opłaty wstępnej: 10% wartości brutto zestawu,

d)Wańoścwykupupozakonczonejumowieleasingu:,
e) Przewidziana opcja wykupu z prawem wykupu,

f) Raty leasingowe, w szczegolności oprocentowanie oraz inne wańości są stałe w okresie
leasingu, zgodńie z harmonogramem spłat obejmującym cały okres leasingu, przedstawionym

przez Wykonawcę.

Poprzez określenie ,,inne wartości stałe w okresie leasingu" Zamawiający ma na myŚli
wszelkie dodatkowe koszty, opłaty wpływające na wartość zamówienia, a w szczególnoŚci:
koszty związane z obsługą leasingu, ewentualne opłaty administracyjne. Pozostałe warunki
teasingu mogą być regulowane przezwewnętrzny regulamin leasingodawcy, w zakresie nie
sprzecznym z uregulowaniami zawartymi w niniejszej SIWZ

7. Pozostałe warunki,

1) Zamawiający uprawniony będzie do umies zczania na przedmiocie zamówienia lub w Środku,

oznaczen własnych orazurządzeń typu GPS, bez zgody Wykonawcy, a Wykonawca nie będzie
rościc z tego tytułu zadnych roszczeń względem Zamawiającego, procz zdjęcia oznaczeń i

zdemontowania urządzeń monitorujących, na koszt Zamawiającego po okresie leasingu,

2) Warunki gwarancji - wymagany okres gwarancji:

5
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_ min. 24 miesięcy na samochód liczone od dnia przekazania kompletnego zestawu
Zamawiającemu. Gwarancja bez ograniczenia pzebiegu samochodu. Gwarancja uzupełniająca

ustawową odpowiedzialnośó cywilną za wady fizyczne pojazdu

- min. 24 miesięcy na urządzenie wysokociśnieniowe liczone od dnia przekazania kompletnego

zestawu Zamawiającemu

3) Wraz z przedmiotem zamowienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty sporządzone

w języku polskim, w wersji papierowej:

a) dokumentację techniczną zestawu, w tym szczegółowy opis oraz instrukcję obsługi w języku

polskim - 1 komplet w wersji papierowej orazw wersji elektronicznej

b) deklarację zgodności lub ceńyfikat CE,

c) ksiązkę gwarancyjną, odrębnie dla pojazdu i dla urządzenia ciśnieniowego

d) katalog części zamiennych,

e) komplet kluczy do prawidłowego uzytkowania pojazdu,

f) inne wymagane prawem dokumenty: wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu sporządzony W

języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin

4) W ramach udzielenia zamowienia Wykonawca wykona usługę przeszkolenia 3 operatorow

Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i uzytkowania zestawu.

5) Zamawiający nie będzie ponosił zadnych dodatkowych kosztow wynikającychzrealizaĄi
umowy dostawy ponad ceny, wańości i opłaty zawań,e w Ofercie Wykonawcy.

6) Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego - ul. Sienkiewicza25A 16-070 Choroszcz

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę ofeńy częŚciowej.

8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9) ZamawiĄący n i e p rzewid uj e p rze prowad zenia a u kcj i e le ktro n i czn ej.

10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

8, Nazwy i kody Wspolnego Słownika Zamówień (CPV):

34136100-0 lekkie samochody połcięzarowe

429247 40 -8 wyso koci ś n i e n i owa a pa rat u ra czy szcząca

661 14000-2 usługi leasingu

lll. TERM|N WYKoNAN|A ZAMoWlENlA

czas tnvania zamowienia.

a) rozpoczęcie realizacji umowy niezwłocznie po jej podpisaniu, dostawa kompletnego zestawu do

dnia 30.06.2021r.

b) okres trwania umowy leasingowej 60 miesięcy
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lV. WARUNKI UDzlAŁU W PoSTĘPoWAN!U. PoDSTAWY WYKLUCZENIA. WYKAZ
OŚWADCZEŃ LUB DOKUMENTOW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktozy spełniają następujące warunki

udziału w postępowaniu w zakresie:

2.,1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okresowej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisow

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagań, ktorych spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazaó w sposob szczegolny,

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, ktorych spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazac w sposób szczególny

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie Wykonawcy)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do ofeńy dokument -\Nykaz dostaw
wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rowniez wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat pzed upływem terminu składania ofeń albo wnioskow o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy - w tym okresie, wrazz
podaniem:

- wartości,

- pzedmiotu,

- dat wykonania i podmiotów, narzecz ktorych dostawy lub usługi zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, są referencjebądż inne dokumenty wystawione
pzez podmiot, na rzecz ktorego dostawy były wykonywane, aw przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, W
przypadku świadczeń okresowych Iub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny byc wydane nie wcześniej niz 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

zamawiaiacv wvmaqa. abv wvkonawca wvkazał sie co naimniei dwoma dostawami
kompletnvch zestawów wvsokociśnieniowvch do czvszczenia sieci kanalizacvinei w
zabudowie o wartości co naimniei 100.000.00 zł netto dla poiedvnczei dostavw.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunkow udziału w postępowaniu polegaĆ

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunkow prawnych.

I



4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodniÓ

Zamawiającemu, że realizując zamowienie będzie dysponował niezbędnymi zasobamitych
podmiotow, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizaĄi niniejszego zamówienia.

5, Zamawia;ący oceni, czy udostępniane Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie

warunków udziału w postępowaniu, orazzbada czy nie zachodząwobec tego podmiotu PodstawY

wykluczenia, o których mowa w pkt 6 ust.2 (,,Podstawy wykluczenia")

6. Podstawy wykluczenia:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2) Z postępowania o udzielenie zamowienia Zamawiający wykluczy Wykonawcow na podstawie

okoliczności, o ktorych mowa ponizej:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał

braku podstaw wykluczenia;

b) wykonawcę, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonał płatności naleznych podatków, oPłat lub

składek na ubezpie czenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych nalezności;

c) wykonawcę, ktory w wyniku zamiezonego działania lub rażącego niedbalstwa wProwadził

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu inform aĄi, że nie podlega wykluczeniu, sPełnia

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

,,kryteriami selekcji", lub ktory zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawic wYmaganYch

dokumentów;

d) wykonawcę, ktory w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące miec istotny wpływ na decyzje podejmowane

przez zamawiającego w postępowan i u o udzielen ie zam ówien ia ;

e) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub probował wpłynąó na czynnoŚci zamawiającego lub

pozyskaó informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamowienia;

f) wykonawcę, ktory brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamowienia lub

ktorego pracownik, atakże osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego

postępowania, chyba ze spowodowane tym zakłocenie konkurencji moze byc wyeliminowane w

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

g) wykonawcę, ktory z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłocenie

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiającY jest

w stanie wykazac za pomocą stosownych środkow dowodowych,

h) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sąd orzekł zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odPowiedzialnoŚci

B

podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz. U. 2020.358.tj);
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i)wykonawcę, wobec ktorego ożeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne;

j)wykonawcę, w stosunku do ktorego otwańo likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.. 332 ust, 1 ustawy z dnia 15 maja

2015 r. - Prawo restrukturyzacyJne (Dz. U. 2020,814 tj) lub ktorego upadłoŚc ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację

majątku upadłego, chyba ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust. 1 ustawY z

dnia 28 lutego 2003 r, - Prawo upadłościowe (Dz. U,2019,498 tj)

7.Wykaz oświadczeń lub dokumentow potwierdzających spełnienie warunkow udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1) Do oferty Wykonawca dołączy:

a) aktualne na dzień składania ofeń oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ,

Jezeli Wykonawcawykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na

zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza te informacje w w/w oŚwiadczeniu.

b) aktualne na dzień składania ofeń oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania,

sporządzone według załączonego wzoru do niniejszej S|WZ

c) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okreŚlonym przez

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyó wraz z ofeńą formularz Specyfikacji
technicznej zestawu, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi i parametrami

technicznymi, opisanymiw Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej.

W pzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców, oświadczenie o ktorym

mowa w pkt. a) i b) składa każdy z Wykonawców wspolnie ubiegających się o zamówienie.

2) Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

2.1) Jeżelijest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamowienia , Zamawialący moze na kazdym etapie postępowania wezwać Wykonawcow do

złożenia wszystkich lub niektorych oświadczeń lub dokumentow potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania , że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są juz aktualne, do

złożenia aktu a l nych oświad cze ń l u b dokum e ntow.

2.2) Zamawiający przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawcę, ktorego ofeńa została

oceniona najwyżej, do złozenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzĄących spełnianie warunków udziału w

postępowaniu,
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Są to:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed jego złozeniem

b) Wykaz dostaw wykonanych, a pzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rownież

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń albo wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeźeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w
tym okresie

c) Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentow, o których mowa w ust. 2,2lit" a) - składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

d) Dokument, o którym mowa w ust. powyzej, powinien byc wystawiony nie wczeŚniej niz 6

miesięcy pzed jego złozeniem.

e) Jezeliw kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o ktorych mowa w

ust.2.2lit, a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WykonawcY,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osobY,

której dokument miał dotyczyc, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właŚciwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

f) oświadczenie o przynateżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, Że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

g) Wykonawca nie jest zobowiązany do złozenia oświadczeń lub dokumentow potwierdzających

brak podstaw do wyklu czenia oraz spełnianie warunkow udziału w postępowaniu, jezeli

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je

uzyskac za pomocą bezpłatnych i ogolnodostępnych baz danych, w szczególnoŚci rejestrow

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaĄi działalności podmiotow

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 oraz 568). W takiej sytuacji, zaleca

się, aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnatury postępowania, w ktorym wymagane

dokumenty lub oświadczenia się znajdują,

h) W przypadku załączenia pżezWykonawcę dokumentow lub oświadczeń, potwiórdzĄących

brak podstaw do wyklu czenia oraz spełnienie warunkow udziału w postępowaniu wraz ze złożoną

ofeńą, Zamawiający uzna, iż powyższe dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia i mają zostaĆ

przez niego poddane ocenie. W przypadku błędnie złożonych wraz z ofeńą dokumentow lub

oświadczeń , Zamawialący skorzysta z ań. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

10
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V. lNFoRMACJA o sPosoBlE PoRozUM!EWANIA slĘ z WYKoNAWGAMI oRAz
PRZEKAZYWANIA OŚWnDCZEŃ I DOKUMENTOW

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jezeli zamawiający lub wykonawca przekazują

korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną-każda ze stron na ządanie drugiej

n iezwłocznie potwierd za fakt ich otrzyman ia.

5.2. Adres zamawiającego, numer telefonu, adres strony internetowej i e-mail zostały okreŚlone w l

pkt. niniejszej specyfikacji.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe
(Dz.U.2020.1041 tj), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub pzy pomocy środkow komunikacji

elektronicznej.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złozenia ofeńy wrazzzałącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentow potwierdzĄących spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i
dokumentow mających na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictwa oraz
uz u pełn i e ń złożony ch n a wezwa n ie Zam awiaj ą ceg o,

Domniemywa się, że pismo przekazane przezZamawiającego na adres poczty elektronicznej
podane przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposob umożliwiający zapoznanie się

Wykonawcy z treścią pisma, chyba

ze Wykonawca wezwa ny przez zamawiającego do potwierdzen ia otrzym a n i a oświad czenia,

wniosku, zawiadomienia lub informacji oświadczy, iz wiadomości nie otrzymał.

5.3. Wykonawca moźe zwrocić się do Zamawialącego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. ZamawiĄący obowiązany jest udzielic wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie

pozniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofeń, pod warunkiem że wniosek o

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie

pożniej niż do końca dnia, w ktorym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofeń.

5,4" W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofeń

zmienic treśc specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawialący przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, ktorym pzekazano specyfikację
istotnych warunków zamowienia, a także zamieszcza na stronie internetowej,

5.5. W przypadku rozbiezności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującąnależy przyjąc treśc pisma zawierĄącego pozniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

5.6. Zamawiający przedłuży termin składania ofeń, jezeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamowienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofeńach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnoŚnie

wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

5.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

W zakresie dokumentacji przetargowej przedmiotu zamówienia: Andrzej Augustynowicz,
email : andrzej. augustynowicz@zec-chor oszcz.pl tel. : 85 7 1 9-1'1 -O8 wew. 27

11
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lnformacji dotyczących przedmiotowego postępowania udziela się w dni robocze - od Poniedziałku

do piątku, godzinach 7.00 - 15.00

Vl. WADIUM

Zamawialący nie wymaga wniesienia wadium

Vll. TERMlN zWlĄzANlA oFERTĄ

1. okres związaniaofeńą wynosi 30 dni. Bieg terminuzwiązania ofeńą rozpoczynasięwrazz
upływem terminu składania ofeń.

Vlll. oPls sPosoBU PRZYGoToWANlA oFERT

8.1. ofeńa musi byc sporządzona w języku polskim, zzachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewazności. ofeńa wraz z załącznikami musi byc czytelna. Arkusze o większych formatach

należy złożyc do formatu ,Ą4.

8.2. Dokum en1y załączone do ofeńy w języku obcym należy złożyc w formie: oryginału lub odPisu

lubwypisu lubwyciągu lub kopii wrazztłumaczeniem na język polski, poŚwiadczonymPrzez

Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iz wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŻącą.

8.3. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu ofeńy i załącznikow do ofeńy wykorzystanie wzorów

stanowiący ch załączniki do SlWZ, Dopuszcza się złozenie w ofercie dokumentow opracowanYch

plzezWykonawcow pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści zformularzami okreŚlonYmi

przezZamawiającego.

8.4 Zaleca się, aby całośó ofeńy była złożona w formie uniemozliwiającej jej przyPadkowe

zdekompletowanie - arkusze (kańki) ofeńy powinny byó zszyte, zbindowane lub tnvale Połączone

w jedną całośó inną techniką,

8,5. poządane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. StronY te PowinnY

być parafow ane przez osobę (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są

dwie lub więcej osob) podpisującą (podpisujące) ofeńę zgodnie z treŚcią dokumentu okreslającego

status prawny Wykonawcy lub treściązałączonego do oferty pełnomocnictwa. StronY zawierające

informacje nie wymag ane przezZamawiającego (np: prospekty reklamowe o firmie, jej

działalności, itp,) nie muszą być numerowane i parafowane.

8.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniosł poprawki lub zmiany wPisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone Przez
ZamawiĄącego) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofeńę.

8.8. oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej oraz

zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycjiwykonawcy niezbędnyih zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - muszą byczłożone w formie oryginałow.

Zgodnośó z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzącYch w skład

ofeńy musi byc potwierdzo na przez osobę (lub osoby jezeli do reprezentowania WykonawcY

upoważnione są dwie lub więcej osob) podpisującą (podpisujące) ofeńę zgodnie z treŚcią

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treŚciązałączonego do ofeńY

pełnomocnictwa,
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8.9. Zamawiający moze żądac pzedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.10, Ofeńa musi byc podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ow) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ow) uprawnionych
jest łącznie kilka osob, dokumenty wchodzące w skład ofeńy muszą byc podpisane przez
wszystkie te osoby.

8.1 1 . Uprawnienie osob podpisujących ofeńę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikaó z
dokumentow załączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( np.: z odpisu z właściwego rejestru) to do

oferty nalezy dołączyc stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno byó przedstawione w

formie oryginału lub poświadczonej za zgodnośc z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby,
których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu(ow) określającego(ych) status prawny

Wykonawcy(ow), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach,

8.12. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty,

b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania ofeńy nie wynika

bezpośrednio z dokumentów załączonych do ofeńy. W przypadku Wykonawców wspolnie
ubiegających się o udzielenie zamowienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

c) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

d ) Oświadczen ie d otyczące przesła nek wykl u czenia,

e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument słuzący Wykonawcy do wykazania
potencjału podmiotu trzeciego, w zakresie określonym w niniejszej S|WZ - w przypadku, gdy

Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunkow udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotow

f) Specyfikacja techniczna oferowanego kompletnego zestawu

8.13. Ofeńę należy umieścic w zamkniętym opakowaniu, uniemozliwiającym odczytanie zawańoŚci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 25A 16-070 Choroszcz,

oraz oplsane:
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,,Ofeńa na: Dostawa w formie leasingu urządzenia wysokociśnieniowego w zabudowie".

Znak sprawy: ZP.1.02.202'|

NlE OTWIERAC PRZED TERMINEM 19.02.2O2'l r. godz. O9.15

8.14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofeńę, ktora została złożona po terminie składania ofeń.

8,15. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopeńy, Zamawiający nie

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie, Ofeńa taka
nie weźmie udziału w postępowaniu.

lx. MlEJscE ! TERMIN SKŁADANIA oRAz oTWARclA oFERT

Ofeńy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego .

Termin składania ofeń upływa 19.02.2O21r. o godz. 09.00

Ofeńy złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wpływu ofeńy do Zamawiającego, a nie data
jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofeń nastąpi w dniu '19,02.202'| r. o godz. 09.15, w siedzibie Zamawiaiącego

przy ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz

ZMAWIAJĄCY NlE PRZEWIDUJE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT .

INFORMACJE O OFERTACH ( WTYM O CENACH ) ZŁOŻONYCH W PRZETARGU, JAK l O
KWoctE JAKĄ zAMAWlAJĄcY PRZEZNAczYŁ NA sFlNANsoWANlE zAMoWlENlA BĘDZIE
MOZNO UZYSKAĆ ZE STRONY |NTERNETOWEJ ZAMAWUAJĄCEGO W ZAKŁADCE
PROWADZON EGO POSTĘPOWAN lA.

x. oPls sPosoBU oBLIcZANlA CENY, oPls KRYTERIoW l sPosoBU ocENY oFERT

10.1 . Cena ofeńy powinna obejmowaó wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieó w terminie opracowywania ofeńy do
czasu jej złożenia, Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o ktorych mowa w niniejszej
SlWZ, powinien w cenach jednostkowych brutto ując wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i

pełnego wykonania przedmiotu zamowienia,

Cena ryczałtowa brutto musi i wańości muzą byc wyrazone w złotych polskich niezaleznie od

wchodzących w jej skład elementów, zzaokrągleniem do dwoch miejsc po przecinku, Wzłotych
polskich będą rownież prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.2. Cena ofeńy powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania ofeńy do

czasu jel złożenia. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o ktorych mowa w niniejszej
SlWZ, powinien w cenach jednostkowych brutto ująó wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: opłaty związane z
obsługą umowy Ieasingowej, koszty wynikające z zapewnienia gwarancjl, koszt
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przeprowadzenia szkolenia, koszt dostawy do siedziby Zamawiającego, inne czynności
wynikające z zapisów SlWZ.

10.3,Cena winna zawierac podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi pzepisamiw tym

zakresie.

10,4, Cenę ofeńy należy podacwzłotych polskich.

10.5. Każda niepodlegająca odrzuceniu ofeńa Wykonawcy spełniającego wymagane warunki

udziału w postępowaniu zostanie oceniona pod względem następujących kryteriow:

Cena oferty brutto - 100% waga - 100pkt.

Kryterium - ,,Cena " (CV\ł będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamowienia
zawań,ej w ofercie, a ilośc punktow obliczona będzie wg ponizszego wzoru:

K = CW.inlCWr X 100

Gdzie:

K - liczba punktow przyznanych w ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena"

CW.in - cena ofeńy najtańszej

CWl - cena ofeńy badanej

cena ofertowa brutto = cena leasingu brutto zawańa w ofercie

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwoch miejsc po przecinku.

Zamawialący udzielizamówienia temu Wykonawcy, którego ofeńa otrzyma największą iloŚc
punktow po zsumowaniu wszystkich kryteriów oraz spełni wymagania określone zapisami SIWZ.

10,6. Wyklucza się mozliwośc roszczen Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny,
względnie braku wiedzy na temat warunkow realizaĄi zamowienia.

10.7. Ocena będzie dotyczyówyłącznie ofeń uznanychza waźne inie podlegających odrzuceniu.
Ofeń odrzuconych lub uznanych za niewazne nie ocenia się.

Xl. WYMGAN|A DOTYCZĄCE ZABEZP|ECZENIA NALEŹYTEGO VVYKONAN|A UMOVVY

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego ofeńa została wybrana jako

naj korzystn iejsza, wn iesien ia zabezpieczen ia na lezytego wykona n ia u mowy.

Xll. lsToTNE DLA STRoN PoSTANoWIENIA, KToRE zoSTANĄ WPRoWADZoNE W
TREŚct zAW!ERANEJ UMoWY W SPRAW!E zAMoWlENIA PUBLlczNEGo, oGoLNE
WARUNK! UMOVVY

1, Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy jest tozsamy z jego

zobowiązaniem zawańym w ofercie.

2. Umowa w sprawie zamówienia będzie nieważna w części wykraczającej poza okreŚlenie
przedmiotu zamowienia określonego w niniejszej SlWZ.

3. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej.
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4. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w niniejszym punkcie,

5. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami SlWZ, w szczególnoŚci

,,lstotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy, ofeńą,

bądz innymi dokumentami regutującymi stosunki stron, pierwszeństwo mają regulacje SlWZ.

6. Zamawiający informuje, ze zaakceptuje taryfę opłat i prowizji funkcjonującą u leasingodawcY.

7, Niniejsze postanowienia mogą zostac wprowadzone do treści zawieranej umowy w formie

załącznika,

xlll. WzoR zAPlsoW UMoWY

§1

Przedmiot umowy

a) Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego:

DOSTAWA NoWEGo URZĄDZENlA WYSoKoClSNlENloWEGo Do CZYSZCZENlA SlECl
KANAL|ZACYJ N EJ W ZABU DOWI E

na potrzeby ZECWiK Choroszcz, zwanych dalej razem ,,przedmiotem umowy". Opis przedmiotu

umowy stanowi załącznikdo niniejszej umowy.

b) W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się nabyc i oddac do uzywania

Zamawiającemu przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, wraz z wyposażeniem i o okreŚlonYm

standardzie technicznym, zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SlWZ i Ofeńą

Wykonawcy.

c) pzedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. ,1, jest sprawny technicznie, nieuszkodzony,
przygotowany do eksploatacji, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych , a ta}że od wszelkich

długow i obciążeń.

d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawia)ącego na własny koszt i

dokona jego rozruchu w terminie do dnia 30.06.2021r. oraz przeszkoli trzech wyznaczonych
pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, Poprzez

pojęcie ,,rozruchu" Zamawiający ma na myśli dokonanie wszelkich czynności opisanych w instrukcji

obsługi oferowanego przedmiotu zamowienia, Zamawiający wyma9a, aby wszystkie elementY

przedmiotu zamowienia dostarczone były w jednym terminie. Na cały przedmiot zamowienie

podpisany zostanie jeden protokoł odbioru;

e) Zamawiający uprawniony będzie do umieszczania na przedmiocie zamowienia lub w Środku,

oznaczen własnych oraz urządzeń typu GPS, bez zgody Wykonawcy, a Wykonawca nie będzie

rościć z tego tytułu zadnych roszczeń względem Zamawiającego, procz zdjęcia oznaczen i

zdemontowania urządzeń monitorujących, na koszt Zamawiaiącego po okresie leasingu.

f) Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawialącego.
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g) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcÓw i ich

pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego

własnych pracownikow.

h) Wykonawca oświad cza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną
bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z
zachowaniem nalezytej staranności,

i) lntegralną częścią umowy są zapytanie ofeńowe wrazzzałącznikami i dodatkami oraz ofeńa
Wykonawcy wrazzzałącznikami. Do umowy Wykonawca dołączy szczegółowy harmonogram
spłat rat Ieasingowych.

§2

Reprezentacja

1 . Osobą upowaznioną przez Zamawiającego do spraw związanych
tel,/fax poczta

z realizacją umowy jest

elektroniczna: ,.,

2. Osobą upowaznionąprzez Wykonawcę do spraw związanychzrealizaĄą umowy
jest... ..., tel./fax poczta elektroniczna,.,.....,. ,1.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez

Zamawiającego przedmiotu umowy oddanego mu przez Wykonawcę do uzytku.

§3

Termin isposób realizacji umowy

1, Umowa zostaje zawaft,a na czas oznaczony: 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez

Zamawiającego przedmiotu umowy oddanego mu przez Wykonawcę do uzytku,

2. \Nraz z przedmiotem umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu:

a) dokumentację techniczną zestawu, w tym szczegołowy opis oraz instrukcję obsługi w języku

polskim - 1 komplet w wersji papierowej orazw wersji elektronicznej

b) deklarację zgodności lub ceńyfikat CE,

c) książkę gwarancyjną, odrębnie dla pojazdu i dla urządzenia ciśnieniowego

d) katalog części zamiennych,

e) komplet kluczy do prawidłowego uzytkowania pojazdu,

f) inne wymagane prawem dokumenty: wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu sporządzony w
języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, kańę pojazdu, ważne

badania techniczne pojazdu. Wymienione w niniejszym punkcie dokumenty mogą zostaÓ

dostarczone w formie kopii potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem.

3. Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o proponowanym terminie oddania

do uźywania pzedmiotu umowy, co najmniej2dni wcześniej.
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4. Odbior jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w Zakładzie Energetyki Cieplnej
Wodociągow i Kanalizacji w Choroszczy Społka z o.o., przy ul, H. Sienkiewicza 25 a Choroszcz z
zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnionąze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy dowolny element przedmiotu umowy ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny
z S|WZ lub ofeńą Wykonawcy lub, gdy brak jest ktoregokolwiek z dokumentów, o ktorych mowa w

ust. 2, ZamawiĄący odmowi odbioru przedmiotu umowy orazwyznaczy Wykonawcy termin na

usunięcie przez Wykonawcę wad lub brakow w terminie nie dłuzszym niż 14 dni.

§4

Zobowiązan ia Zamawiająceg o i Wy konawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się:

a) nie obciążac przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich ani pzelewaó swoich praw

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie,

2. Zamawiający zobowiązuje się.

a) korzystaczprzedmiotu zamowienia w sposob zgodny z jego przeznaczeniem,

b) utrzymywacrzeczy w stanie pzydatnym do umowionego uzytku pzez cały okres
obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania rzeczy w

stanie nie pogorszonym.

c) Ubezpie czaó pzedmiot umowy w zakresie wskazanym przez podmiot finansujący do czasu
wykupu przedmiotu leasingu od finansującego.

§5

Wynag rodzen ie Wykonawcy
,t. Strony ustalają wysokośc wynagrodzenia dla Wykonawcy na łączną kwotę: netto ....... ......... zł
(słownie złotych: ,. .), brutto ........ zł,

(słownie złotych: ...), w tym podatek VAT _o/o.

w tym:

b) wysokośc opłaty wstępnej, stanowiącej 10% wańości przedmiotu umowy ,. zł brutto

c) wysokośó wykupu, stanowiącego 10o/o wańości przedmiotu umowy .. zł brutto

d) wańośc samochodu . ... . zł brutto
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e) wańośc urządzenia ciśnieniowego ... . ,.. ... zł brutto

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obliczone na podstawie ofeńy Wykonawcy zawiera
wszystkie koszty związane z realizailą umowy, w tym:

a) opłaty uzędowe, a w szczególności. podatek od czynności cywilnoprawnych lub inne opłaty

wymagane w procesie rejestracji pojazdu,

b) opłaty związane z obsługą umowy leasingowej, wynikające z Regulaminu i Cennika podmiotu

odpowiedzialnego za finansowanie,

c) pozostałe opłaty łącznie z dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,

d)wysokośc rat leasingowych określa odpowiednio Oferta Wykonawcy,

e) raty leasingowe i inne opłaty płatne w terminach zgodnych z harmonogramem finansowym
stanowiącym integralną częśc niniejsze.j umowy.

§6

S posób zapłaty wyna g rodzen ia

,1. Wynagrodzenie z tytułu leasingu przedmiotu zamówienia płatne będzie zgodnie z
harmonogramem finansowym.

2. Termin płatności rat leasingowych - zgodnie z harmonogramem finansowym . Każda płatnoŚĆ

raty poprzedzona zostanie wysłaniem do Zamawiającego Faktury/rachunku na co najmniej '14 dni

przed terminem płatności, Zamawialący dopuszcza mozliwośc przesyłania Faktur drogą
elektroniczną.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT/rachunkow wg wskazań
Zamawiającego,

4. Fakturalrachunek musi byc wystawiona według ponizszych danych: Zakład Energetyki
Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. uI. Sienkiewicza 25A, 16-070
Choroszcz NlP 542-1 0-21-522

5. Za nieterminowe uregulowanie należności pzezZamawlĄącego, Wykonawca może naliczaÓ
odsetki ustawowe.

6. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku uiszczania rat leasingowych jeśli przedmiot umowy nie

zostanie wydany Zamawiającemu z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

§7

Opcja wykupu przedmiotu umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo pienłszeństwa kupna przedmiotu umowy za kwotę
wyrazoną w złotych polskich (PLN) w wysokości 1o/o ceny netto przedmiotu umowy wskazanej w

§5 pkt.1 powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu, o ile zostaną spłacone przez

Zamawiającego nalezności wynikające z umowy leasingu.

2. Nabycie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odpowiednich
dokumentow przenoszących własność przedmiotu umowy, ktory strony umowy zobowiązują się
podpisac w terminie wskazanym z ogolnych warunkach obowiązujących u Wykonawcy. Cena ta
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płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w dokumentach przenoszących

własnośc przedmiotu umowy w terminie wskazanym w harmonogramie finansowym lub ogolnych

warunkach obowiązujących u Wykonawcy.

3, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa,

o ktorym mowa w ust. 1.

§8

Kary umowne

,1. Wykonawca (Sprzedający) zapłaciZamawiającemu karę umownąza nie wydanie przedmiotu

umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości', 1o/o kwoty brutto, o

ktorej mowa

2. Kara umowna, o ktorej mowa w ust, 1 , należnajest Zmawiającemu takze w sytuacji, gdy

ZamawiĄący odmowił przyjęcia przedmiotu umowy z przyczyn, o ktorych mowa w § 3 ust. 5,

chyba, że Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy. w §5 ust. 1 - za kazdy dzień

opóźnienia,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokoŚc

kar umownych na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnió się z obowiązku wykonania

przedmiotu umowy pżezzapłatę kary umownej,

§9

Odstąpienie od umowy

1. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmianY

okoliczności, powodującej,że wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

była przewidzieów chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomoŚci o tych

okolicznościach.

2.\N przypadku, o ktorym mowa w ust, 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

naleznego z tytułu wykonania części umowy.

3. Gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej częśó w sposób sprzeczny z umową, oruzw
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu realizacji umowy

mimo wezwania go do tego przezZamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu - w
terminie do 14 dni od upływu terminu określonego w piśmie informującym Wykonawcę o

nieprawidłowościach, w szczegolności jeżeli zecz ma wady powstałe na skutek okolicznoŚci, za

które finansujący ponosi odpowiedzialność

4. odstąpienie od umowy przezZamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłatY

zastzeżonych kar umownych wskazanych w umowie. Zamawiającemu przysługuje rowniez Prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych.
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Zmiana umowy

1. Zakazule się istotnych zmian postanowień zawańej umowy w stosunku do treŚci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający pzewidział mozliwoŚÓ

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunków

zamowienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiaiący dopuszcza zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, W

sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana,

a) zmianą stawki podatku od towarow i usług,

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, gdy wyniknąrozbieżności lub niejasności w
rozumieniu pojęó uzytych w umowie i załącznikach, ktorych nie można usunąó w inny sposob, a

zmiana będzie umoźliwiaó usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy izałącznikow w celu
jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.

4, Zamawiający dopuszcza możllwośó zmian postanowień zawańych w umowie dotyczących
terminu wykonania umowy, w przypadku działania siły wyźszej, powodującej koniecznoŚc
wprowadzenia zmian do Umowy. Przez działanie siły wyzszej należy rozumiec zdarzenie bądŹ
połączenie zdazeń obiektywnie niezaleznych od stron Umowy, które zasadniczo i istotnie
utrudniają wykonywanie części Iub całości zobowiązań wynikających z umowy, ktorych strony

Umowy nie mogły przewidziec, ktorym nie mogły zapobiec, ani ich pzezwyciężyĆ i im
przeciwdziałac poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie poinform owaó zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyzsze j oraz wskazaó zakres i

wpływ, jakiezdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy, Nie uznaje się za siłę

wyższąw szczegolności. strajkow pracownikow Stron, utraty lub wstrzymania zewnętrznych Źrodeł

finansowania bądż też pogorszenia standingu finansowego z innych przyczyni w szczególnoŚci za

siłę wyzszą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych pzez
instytucję finansową, trudnościw pozyskaniu pracownikow o kwalifikacjach niezbędnych do

wykonania zobowiązania,

5. Zmiany umowy mogą nastąpió za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewazności.

§11

Rękojmia igwarancja

1. Na Wykonawcy ciążyc będzie obowiązek zapewnienia udzielenia gwarancji na przedmiot

umowy w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, tj:

a) na samochod

b) na urządzenie wysokociśnieniowe

Gwarancja zostanie zapewniona na warunkach i zasadach określonych w Specyfikacji lstotnych

warunkow zamówienia,
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2. okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia senruis techniczny orazbezpłatne przeglądY

gwarancyjne w autoryzowanym serwisie - w zakresie przeglądu samochodu oraz urządzenia

wysokociśnieniowego.

4. pzeglądy gwarancyjne powinny być wykonywane z częstotliwością i zakresem wynikającYm z

zalecen prod u ce nta poj azd u or az uządzenia wyso koci ś n ie n i owe g o,

§12

postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

cywilnego.

2. Załącznikami do umowy są dostarczone przez Wykonawcę harmonogram płatnoŚciza całY

okres umowy i ogolne Warunki Leasingu, ktore dookreslają zasady leasingu, SIWZ wrazz

załącznikami or az ofe ńa Wy ko n awcy,

3. Zamawialący dopuszcza zabezpieczenie ewentualnych roszczeń leasingod awcy związanYch z

nienależytym wykona n iem um owy leasi n gu o peracyj ne go przez ZamawiĄące9o, w postaci :

a) weksla ln blanco wrazz deklaracją wekslową,

b) Weksel wlaz zdeklaracją podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji

umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia umowy.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzYgac będą

polubownie w ciągu 30 dni, aw pzypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstzygnięcie

Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dlaZamawiającego.

XIV. POUCZENIE O ŚROOXACH OCHRONY PRAWNEJ

1. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z pzepisami ustawy czynnoŚci zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnoŚci, do której

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynnoŚci:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamowienia;

c) odrzucenia ofeńy odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamowienia;
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e) wyboru naj kozystniejszej ofeńy,

3. Odwołanie powinno wskazywaó czynnośc lub zaniechanie czynności zamawiającego, ktorej

zarzuca się niezgodnośc z przepisami ustawy, zawierac zwięzłe przedstawienie zarzutów, określaĆ
ządanie orazwskazywac okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4" Odwołanie wnosi się do Prezesa Zarządu Społki w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mogł on zapoznaó się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iżzamawiający mogł zapoznac się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jezeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy uży ciu ś rod kow ko m u n i ka cj i e l e ktro n i cz n ej.

6. W przypadku uznania zasadności pzekazanej informaĄi zamawiający powtaza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawcow w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności,

7. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jezeli zostały przesłane za pomocą poczty elektronicznej,
albo w terminie 10 dni - jezeli zostały przesłane w inny sposob.

1,1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamowieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunkow zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia lub

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej,

12. Odwołanie wobec czynności innych niz określone wyzejwnosi się: w terminie 5 dni od dnia, w
ktorym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej staranności mozna było powziąó wiadomoŚĆ o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień

specyfikacji istotnych warunkow zamowieniazamawiający moze przedłużyc termin składania ofert.

xV. tNFoRMACJE o FoRMALNoŚclAcH, JAK|E PoWINNY zosTAc DoPEŁNloNE Po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLlCZNEGO

1. Zamawialący udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego ofeńa odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru ofert.

2. Niezwłocznie po wyborze najkozystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomiWykonawcÓw,
ktorzy złożyli ofeńy w przedmiotowym postępowaniu, o wyborze najkorzystniejszej ofeńy, o

wykluczeniu Wykonawcy(-ow) i odzuceniu ofeń(-y).

3. Niezwłocznie po wyborze najkozystniejszej ofeńy Zamawiający zamieści informacje na własnej

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publiczne go, z zastrzezeniem zapisów
Rozdziału Xlll niniejszej SIWZ, ktorego ofeńa została wybrana, w terminie nie krotszym niz 2 dni
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od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofeńy, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy

uzyciu środkow komunikacji elektronicznej albo 7 dni- jezeli zostało przesłane w inny sposob.

5. Wykonawca, którego ofeńa została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z

wymaganiami niniejszej specyfikacji, jego zobowiązaniem zawańym w ofercie i na warunkach

określonych we wzorze umowy.

6. Jezeli Wykonawca, ktorego ofeńa została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofeńę najkorzystniejszą spośrod pozostałych

ofeń, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba żezachodzą pzesłanki

unieważnienia postępowania.

XVl. KLAUZUKA INFORMACYJNA zart.13 RODO

Zgodnie zań.13 ust. 1 i2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A//E

(ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 1 19 z 04,05.2016, str. 1), dalej

,,RODO", informuję, ze:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanatizacjiw Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz

. pani/pana dane osobowe przetwalzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODOwcelu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawa nowego
urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie w

formie leasingu operacyjn€9o", prowadzonego w trybie pnetargu nieograniczonego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 8 orazań.96 ust, 3 ustawy zdnia29
stycznia 2OO4r. -Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U.z2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa

Pzp";

. pani/pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ań.97 ust, 1 ustawy Pzp, pzez okres

co najmniej4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

. obowiązek podania pżezPaniąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane rjv sposob

zautomatyzowany, stosowanie do ań. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

- na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania PaniiPana danych osobowych *";

- na podstawie art, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych zzastrzeżeniem przypadkow, o ktorych mowa w ań.18 ust. 2 RODO ***;
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

. nie przysługuje Pani/Panu.

- w związku z arl. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w ań, 20 RODO;

- na podstawie ań. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyŻ

podstawą prawną pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁACZNIKl:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik Nr '1: Szczegołowy opis pzedmiotu zamowienia

Załącznik nr 2: Formulaz,,OFERTA" -wzor

Załącznik nr 3: Wzor oświadczenia dotyczącego spełnienia warunkow udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: wzor oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia

Załącznik Nr 5: wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6: wzór oświadczenia wykaz dostaw

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowaó zmianą wyniku postępowania o

udzietenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszac integralności protokołu oraz jego załączników.

"*" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia konystania ze srodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innejosoby fizycznej lub prawnej, tub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

pa ń stwa człon kowskiego.
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