
Rodzaj zamowienia: dostawy

W post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na :

Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj^cego rur i armatury
wodoci^gowo-kanalizacyj nej.

Nr post^powania 12/WE/20

Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty 214 000 euro.

Zatwierdzil:
Prezes Zarzqdu MPGK SP. z o.o.

w Busku — Zdroju

Busko - Zdrqj, dnia 1 8 grudnia 2020 roku

M1EJSKIE PRZEDSIPIQRSTWO
GOSPODARKI K01VIUNAINEJ

3p. z o.o. w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdroj, ul.Lagiewnicka 25

tel. 41-378-24-77 fax 41-378-49-44
NIP 655-1 93-50-66 Regon 260248572



1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. 1. Zamawiaj acy.
Miejskie Przedsiebiorst\vo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Lagiewnicka 25, 28-100 Busko- Zdroj.
tel.(41) 378-24-77, fax (41) 378-49-44
adres strony intemetowej: vvww.mpgkbusko.pl
e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl

1.2 Postepowanie "o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci nie prze'kraczajqcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (T.j. Dz.
U. z 2019 r. poz-. 1843 z pozn. zm.)

1.3 Postepowanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedure o ktorej mowa w art.'24 aa ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn.
zm.).

2.0PIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj ̂ .cego rur i armatury
wodociqgowo-kanalizacyjnej. -

Przedmiot zamowienia zostal' podzielony na 3 czesci:
1. Cz^sc 1 - Dostawa rur i armatury wodoci^gowej,
2. Cz^sc 2 — Dostawa rur i armatury kanalizacyjnej
3. Cze^c 3 — Dostawa hydrantow, zasuw, nawiertek, studni wodomierzowych

zgodnie z opisem zamowienia stanowiapym za-l^cznik nr 1 do SIWZ.

2) Podane ilosci zamowionych towarow nalezy traktowac jako wielkosci orientacyjne. Ostateczna
ilosc uzalezniona bedzie od rzeczywistych potrzeb wynikajqcych z dzialalnosci biezqcej
Zamawiaj acego.
3) Zamawiajacy dolo±)4 starannosci aby w dokumentacji za-laczonej do SIWZ nie znalaz-hy si§ naz^'y
w-lasne materia-low, naz\\ producentow. Gdyby jednak tak sie zdarzy-lo, ze podano w dokumentacji
zal^czonej do SIWZ nazwy w-lasne, to trakto.wac nalezy je wy-l^cznie i jedynie jako przykladowe,
ktore okreslaj^. minimalny standard jakosci materia-low lub urzqdzen przyjetych do wyceny.
Dopuszcza sie stosowanie materia-low innych niz Vvymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iz
posiadaly b$da takie same lub lepsze parametry techniczne i w-lasciwosci (bed% rownowazne).
Obowiqzek wykazania, iz oferowany przedmiot zamowienia spe-lnia wymagania Zamawiajq.cego, lezy
po stronie Wykonawcy.
4) Przedmiot zamowienia musi bye fabrycznie nowy i kompletny.
5) Wszystkie wyroby objete przedmiotem zamowienia, majace kontakt z wod% pitn^ muszq. posiadac
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodq. pitnq^. Ponadto wyroby objete niniejszym
zamowieniem musza^ posiadac cert?>'fikat zgodnosci CE oraz bye oznakowane tym znakiem (CE).
6) Wykonawca winien udzielic na sprzedana armature wodociagowo-kanalizacyjn^ gwarancji na
okres nie krotszy niz 24 miesi^ce od daty dostawy Zamawiaj^cemu.
7) Wykonawce obci^zajq wsz^'stkie koszty zwiqzane z wymian^. rur lub armatury wod-kan. na wolne
od wad. Wadliwe rury lub armatura wodno-kanalizacyjna winny bye wymienione nie pozniej niz w
ciqgu 14 dni od otrzymania reklamacji przez Wykonawce.
8) Dostawy b?d^ realizowane na pisemne zlecenie Zamawiajqcego niezw-locznie, nie pozniej niz
W ciqgu 7 dni od otrz^'mania zlecenia przez W}'konawce.
9) Koszty transports poszczegolnych partii rur i armatury wod.-kan do siedziby Zamawiajq.cego
ponosi Wykonawca. Dostawy winny sie odbywac w dni robocze od poniedzialku do piqtku
w godzinach 07:00 do 14:00.

Miejskie Przeclsi^biorstwo Gospodnrki Komunnlnej Sp. 20.0.,
2S-IOO Busko-Zdr6j, ul. Lagiewnicka 25, NIP: 655-193-50-66. REGON: 260248572
wpisano do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Kielcach

I . X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312603,
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10) Miejsce dostawy - magazyn Zamawiaja_cego Busko-Zdroj, ul. Lagiewnicka 25, lub pod inny
wskazany adres przez Zamawiaja_cego naterenie miasta i gminy Busko-Zdrqj.
11) Potvvierdzenie wykonania czesci zamowienia zostanie potwierdzone dowodem WZ podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli kazdej ze Stron.

12) Wspolny S-townik Zamowieri:

42131390-6 Osprzet zaworowy
44163000-0 Rury i osprzet
44163100-1 Rmy

3. ZAMOWIENIA CZ^SCIOWE
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sk-tadania ofert czesciowych w ramach kazdej z czesci
zamowienia.

4. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia wybranemu wykonawcy zamowienia polegaja^cego na
powtorzeni.u podobnych using (art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.).

/

5. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE J, UMOWIE RAMOWE JI AUKCJI
ELEKRONICZNEJ

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umoAvy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia do dnia 31.12.2021 r.

7. WARUNIQ UDZIAIAJ W POSTE.POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIAOCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamowienia mogq. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj^. AV^'kluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
2) spelniajq. warunki udziaiu w postepowaniu okreslone przez Zamawiaja_cego w og-1'oszeniu
o zamowieniu i SIWZ.

2. Ocena zdolnosci Wykonawcy do nalezytego w)'konania zamowienia zostanie dokonana na
podstawie nastepuj^cych warunkow:

1) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie.

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie.

3) Zdolnosci technicznej i zawodowej:

Obligatoryjne i wi^zace jest wykazanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skl'adania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotsz}' - w tym okresie, co
najmniej jednej dostaw}' rur i amiatiuy wod.-kan.:
Czesc 1 - o wartosci co najmniej 300 000 z-t brutto
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Cz^sc 2-- o wartosci co najmniej 15.0 000 zl brutto
Cz^sc 3 - o wartosci co najmni'ej 150 000 zl" brutto.

3. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego -tacza^cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiazany jest udowodnic Zamawiajapemu, iz bedzie dysponowal: zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia.

4. Ocena spelniania warunkow udzia-hi w postepowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie
prawidtowosci i kompletnosci wymaganego oswiadczenia i dokumentow oswiadczenia,
zgodnie z formula^ ,,spe-hiia - nie spelnia", z zastrzezeniem art. 26 List. 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

5. O udzielenie zamowienia- moga^ ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq.
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 List. 1 pkt. 12 -
23.

Zamawiajacy dzia-lajac na podstawie art. 24 List. 5 wykluczy naste_pujacego. Wykonawce_ :
a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sa_d ukladzie w
postepowaimi restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub s^d zarzadzi-1: likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restruktui-yzacyjne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub
ktorego upadtosc ogloszono, z wyjatkiem ^'ykonawcy, ktory po ogtoszeniu upad-losci zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s^du, jezeli ukl'ad nie przewiduje
zaspokojenia wierz^'cieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba, ze sad 'zarzq.dzi-1
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upad-losciowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).

8. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKXJMENTOW, JAKIE MAJA, DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW POWODUJ4CYCH
WYKLUCZENIE Z POST^POWANIA

1. W zakresie wstepnego potwierdzenia spe-hiienia warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. Ib
ustawy Pzp , Wykonawca zobowiazany jest ztozyc:

oswiadczenie o spehiianiu warunkow udzialu w post^powaniu na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- Wzor oswiadczenia stanowi Za-^cznik nr 3 do SIWZ;

2. W zakresie wstepnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, o ktorym mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca
zobowiazany jest ztozyc:

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 25 a ust. 1.
— Wzor oswiadczenia stanowi Za-l^cznik nr 5 do SIWZ;

3. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia moze wezwac wykonawc^, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni temiinie, aktualnych na
dzien ztozenia nastepujqcych oswiadczen lub dokumentow:

a) W celu potwierdzenia spe-lnienia warunku udzia-ln w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci
technicznej i zawodowej winien ztozyc: wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem tenninu skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzia-lu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy. zostaly wykonane, oraz za-lq.czeniem dowodow
okreslaj^cych czy te us-lugi zosta-ly wykonane lub s^, wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sa referencje b^dz inne dokumenty M'ystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego us-lugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
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charakterze wykonawca nie jest w sanie uzyskac dokumentow - oswiadczenie wykonawcy -
zatacznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktory podlega wykl'uczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 20 lub
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjete przez niego srodki 33.
wystarczajape do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne' za
doznanq. krzywde lub naprawienie szkod, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspolprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych i
organizacyjnych i kadrowych, ktore sq. odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawid-lowemu postepowaniu wykonawcy.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegolne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8.

W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiajacy zapewnia temu Wykonawcy mozliwosc udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamowienia nie zak-loci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole
sposob zapewnienia konkurencji.

5. Dokumenty podmiotow zagranicznvch:

Jezeli Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow potwierdzajacych odpowiednio, ze:

nie otvvarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci,

sklada dokument lub dokumenty \A^ystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe-lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie powyzszych dokumentow, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, z-lozone przed w-lasciwym organem s^dovs^ym, administracyji^m albo organem
samorz^du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu z-lozonego przez-Wykonawce maj^cego siedzibe
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Pvzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrocic sie
do w-lasciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji
dotycz^cych przed-lozonego dokumentu.

6. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia (np. konsorcjum. spo-lka cywilna"):

Wykonawcy mogq. wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia w tym przypadku ustanawiaja^
pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepisy dotyczape Wykonawcy
stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia.
Dokument pe-lnomocnictwa musi bye zalapzony do ofeit}' i zawierac w szczegolnosci wskazanie:
postepowania o zamowienie publiczne ktorego dotyczy, Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sie o
udzielenie zamowienia, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujacy
przede wsz)'stkim:

reprezentowanie Wykonawc}' wspolnie ubiegaj^cego sie o udzielenie zamowienia
publicznego;

zaci^ganie zobowiazan w imieniu Wykonawcy wspolnie ubiegaj£j.cego sie o udzielenie
zamowienia publicznego;

z-lozenie ofeit)' wspolnie;
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prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiazah zwiazanych z postepowaniem o
udzielenie zamowienia publicznego.

Dokument pelnomocnictwa musi bye podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie
wspolnie o udzielenie zamowienia, w tym Wykonawce ustanowionego jako pe-lnomocnika i przez
osoby uprawnione do skladania oswiadczeri woli wymienione we wl'asciwym rejestrze lub ewidencji
Wykonawcy. Stosowne pe-hiomocnictwo winno zostac zalaczone do oferty w formic oiygina-ru
pe-hiomocnictwa lub kopii poswiadczonej notarialnie.

W przypadku sk-tadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegajcicych sie o udzielenie
zamowienia, oswiadczenia sk-tada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.

Oswiadczenia te potwierdzaja^ spernianie warunkow udziaru w postepowaniu lub kryteriow selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spemianie
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty, o ktorycli mowa w niniejszej SIWZ skladane na potwierdzenie spe-rnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sie o udzielenie zamowienia skl'adaj^
lacznie.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sie o udzielenie zamowienia publicznego ponoszq. solidarnq.
odpowiedziamosc za wykonanie umowy.

W przypadku Wykonawc.ow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego oraz w
przypadku innych podmiotow, -na zasoby ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22 a ustawy Prawo zamowieh publicznych, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotow sq. poswiadczone'za zgodnosc z oiyginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub te podmioty.

Wykonawca, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziaht
w postepowaniu, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansow'ej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego -1'̂ czq.cych go z nim stosunkow
prawnych.

Wykonawca,: ktoi-y polega na zdolnosciach lub sytuacji finansowej innych podmiotow, musi
udowodnic zamawiajqcemu, ze realizuj^c zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami
tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca powo-la sie na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego,
zamawiajapy zaz%da ztozenia dokumentow dotyczacych podmiotow. trzecich, tj. oswiadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spe-rnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, oraz dokumenty o
wskazane powyzej, SIWZ, atakze w zakresie okolicznosci wskazanych w art. 24 List. 5 pkt.l ustawy
Pzp. •

Zamawiaj^cy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj^ na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkow udzia-lii w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodz^. wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktoiych mowa w art. 24 ust. pkt. 13-22 i art. 24 List. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy
Pzp.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktoiy zobowi^zal' sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesionq^ przez
zamawiajq.cego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

7. Podwykonawcy.

Definicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumiec Limowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sa uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czesc
zamowienia publicznego, zawartq. miedzy wybranym przez zamawiajacego Wykonawcy a innym
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podmiotem (podwykonawca.), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawca. a dalszym podwykonawca. lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Zamawiaj^cy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do wykazania w Formularzu ofertovvym czesci zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom.

Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza
inform acje. o podwykonawcach w oswiadczeniu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spemiania warunkow
Lidziaki w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowiazany wykazac
zamawiajq.cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywa-t sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Za prace zrealizowane przez podwykonawcow Wykonawca bedzie odpowiadaJ jak za w-lasne.

8. Dokumentv dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie intemetowej
informacji, o ktorej mowa w art. .86 List. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa w art. 24 List.
1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze
powiazania z innym wykonawca. nie prowadza. do zak-locenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego. Wzor oswiadczenia stanowi za-tacznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

9. Pozostale dokumenty:

a. formularz ofertowy, wedlug Za-t^cznika nr 2, 2 a, 2 b do SIWZ;
b. w przypadku gdy Wykonawce reprezentuje pemomocnik, do oferty musi bye
zal^czony orygina-1' pemomocnictwa lub kopia pe-hiomocnictwa poswiadczona
notarialnie. Z tresci pe-hiomocnict\va musi jasno i bez w^tpliwosci wynikac zakres
umocowania pelnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynnosci.
Pe-lnomocnictwo winno podpisane bye przez osoby uprawnione do skladania
oswiadczen woli wymienione we wl'asciwym-rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca nie ztozyi oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajq.cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 List. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokLimenty sq.
niekompletne, zawieraja bl'ed)' lub budza^ wskazane przez Zamawiaj^cego watpliwosci, Zamawiaj^cy
wzywa do ich ziozenia, uzupehiienia lub poprawienia lub do udzielenia \^jasnien w temiinie przez
siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich ziozenia, uzupemienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnieri oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

11. Jezeli Wykonawca nie ztozyJ wymaganych pe-lnomocnictAV albo z-tozyt wadliwe pe-1'nomocnictwa,
Zamawiaj^cy wzywa do ich ztozenia w temiinie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich ztozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by-toby uniewaznienie postepowania.

12. Wykonawca nie jest obowiazany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajq.cych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 List. 1 pkt. 1 i 3, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub mote je uzyskac za pomoc^. bezplatnych
i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu Llsta^vy z dnia
17 hitego 2005r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne (T.j. Dz. U.
z2019r. poz. 700).

9. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WADIUM

Zamawiajacy nie AA^ymaga wniesienia Avadium.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca moze z-lozyc jedna oferte dla kazdej czesci zamowienia. Ziozenie wiecej niz jednej
ofeily spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z-lozonych przez Wykonawcow.
2. Oferta musi bye sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
.3. Tresc ofeity musi bye zgodna z tresciq. SIWZ.
4. Oferta wraz z zalacznikami musi bye sporzadzona w sposob czytelny.

5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcow w tresci ofeity po jej sporzadzeniu muszq. bye
parafowane przez Wykonawcow.

6. Oferta musi bye podpisana przez Wykonawce, tj. osobe (osoby) reprezentujq.ca Wykonawce,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w-lasciwym rejestrze lub osobe (osoby)
upowaznionq. do reprezentowania wykonawcy.

7. Jezeli osoba (osoby) podpisujaca ofeily (reprezentujqca wykonawce lub wykonawcow
wystepujqcych wspolnie) dziala na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo- to w formie
oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez osobe upowaznionq. musi zostac
dol^czone do oferty.

8. Oferta wraz z zalacznikami musi bye sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajq.cy
sie na ofert)' lub zlozony wraz z oferty sporz^dzony w jezyku innym niz polski musi bye zlozony wraz
z th.tmaczen.iem najezyk polski.

9. W)'konawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem ofeity.

10. Zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sobq. polaczone i kolejno ponumerowane.

11. Zaleca sie, aby kazda strona ofeity zawierajaca jakakolwiek tresc byla podpisana lub parafowana
przez Wykonawce.

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi^, tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow usta^y o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do ktorych Wykonawca
zastrzega, ze nie mogq. bye udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszq. bye oznaczone
przez wykonawce klauzula" Infonnacje stanowiace'tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".

Zaleca sie, aby informacje stanowiq.ce tajemnice przedsiebiorst\va b)'ty trwale spiete i oddzielone od
pozostalej (jawnej) czesci ofeity.

Wykonawca nie moze zastrzec infomiacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13. Oferta musi zawierac:

a. Formularz Ofertowy sporzq.dzony i wypelniony wed-htg wzoru stanowi^cego Zalacznik nr
2, 2 a, i 2 b do SIWZ,

b. pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawcow ^'ystepujq.cych
wspolnie), o ile ofeity sklada pe-lnomocnik.

c. w przypadku powierzania czesci zamoAvienia podwykonawcom - informacje na temat
czesci zamowienia, ktorej \^'konanie Wykonawca powierzy podv\ykonawcom — nalezy
dopisac w formularzu ofeitov\ym

d. dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

14. Ofert)' nalezy umiescic w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyc w sposob uniemozliwiajqcy
zapoznanie sie z jej zawartosciq. przed uplywem terminu otwarcia ofert.

Na kopercie/opakowaniu nalezy umiescic nastepujq.ce oznaczenia:

a. nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy,
b. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 25

28- lOOBusko-Zdroj
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. OFERTA : ,,Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiajacego rur i' armatury wodoci^gowo-
kanalizacyjnej" ,

nie otwierac przed dniem 30.12.2020 r. godz.'lO. 15.

11. SK3LADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty wraz z dokumentami, nalezy ztozyc w terminie do dnia 30.12.2020 r. do godziny 10:00
w siedzibie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. -Lagiewnicka 25,
28-100 Busko-Zdrqj (Biuro Obs-rugi Klienta). Godziny pracy BOK - od poniedzialku do piatku od
7.00 do 15.00, z wy-laczeniem dni usta'wowo wolnych od pracy).

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 30.12.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrqj,
Biuro Obsliigi Klienta.

3. Wykonawca moze wprowadzic zmiany do ztozonej oferty, pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed uplywem terminu
skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wed-tug takich samych
zasad, jak sk-ladana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 10.14 z dodatkowym oznaczeniem
,,ZMIANA".

4. Wykonawca moze przed uplywem term inn sktadania ofert wycofac oferty, poprzez ztozenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobe (osoby) uprawniona^ do reprezentowania
Wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq. uczestniczyc w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na
jego wniosek.

6. Oferty ztozone po terminie, zostana^ zwrocone Wykonawcom, po uplywie terminu do wniesienia
odwolania. Zamawiajq.cy niezAvtocznie po uplywie terminu skl'adania ofert zawiadomi
Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie.

12. TERMIN ZWI^ZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwi^zany oferty przez okres 30 dni od term inn skladania ofert.
2. Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedruzyc termin zwiazania

oferty z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uprywem terminu
zwiazania oferty zwrocic sie do Wykonawcow o \\yrazenie zgodny na przedluzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz o 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cene ofert,' w Formularzu Ofertowym sporz^dzonym na podstawie wzoru
stanowiacego Za-l^cznik nr 2, 2 a i 2 b do SIWZ.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmowac wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiq.zujapymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie
jakiejkolwiek czesci zamowienia i nie ujecia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przys-higuj^
wzgl^dem Zamawiajacego zadne roszczenia z po^yzszego tytu-ru, a w szczegolnosci roszczenie
o dodatkowe Wynagrodzenie.
3. Wykonawca musi przewidziec wszystkie okolicznosci, ktore mog^-wplywac na ceny zamowienia.
4. Ceny musza bye wyrazone w zlotych polskich (PLN), z dokladnoscia nie wieksz^ niz dwa miejsca
po przecinku.
5. Rozliczenia mi^dzy Zamawiajacym a Wykonawcy be^d^ prowadzone w PLN.

14. BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zazadac od wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tresci ztozonych ofert.
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2. Zamawiajacy w celu ustaleriia, czy oferta zawiera razaco ruskq. eerie w stosunku do
pr-zedmiotu zamowienia, zwroci sie do Wykonawcy o udzielenie wyjasnieh dotyczacych

t elementow oferty majacych wpiyw-na wysokosc ceny.
' 3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

a. oczywiste omytki pisarskie,
b. oczywiste omy-lki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
• c. inne omy-lki polegajq.ce ha niezgodnosci oferty z S1WZ, nie powodujq.ce istotnych zmian w

tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

15. OPIS KRYTERIOW, KTORYMt ZAMAWIAJ4CY BEDZIE SI^KEEROWAt PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODAMEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajqcy wybiera najkorzystniejszq. oferte, sposrod waznych-ofert ziozonych w postepowaniu, na
podstawie nastepujqcych kryteriow oceny ofert:

cena — maksymalnie 60 pkt,
ilosc punktow dla kazdej oferty zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

najnizsza cena
liczba punktow = ' x 60
cena oferty ocenianej

czas realizacji reklamacji — maksymalnie 20 pkt
ilosc punktow dla kazdej oferty zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru

najkrotszy czas realizacji
liczba punktow = , X 20

czas oceniany

Najwyzszq liczb§ punktow otrzyma oferta z najkrotszym czasem realizacji reklamacji (nie d-luzszym
niz 14 dm", nie krotszym niz 1 dzieh od daty zgtoszenia ).
Oferta Wykonawcy, ktory zaproponuje czas d-hizszy niz maksymalny podlegac bedzie
odrzuceniu.

najkrotszy czas dosta»y — maksymalnie 20 pkt
ilosc punktow dla kazdej oferty zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

najkrotszy czas dostawy
liczba punktow =. ....................................... x 20
czas oceniany

Najwyzszq liczb? punktow otrzyma oferta z najkrotszym czasem dostawy (nie d-liizszym niz 7 dni,
nie krotszym niz 1 dzieh od daty zg-loszenia).
Oferta Wykonawcy, ktory zaproponuje czas d-luzszy niz maksymalny podlegac bedzie odrzuceniu.

Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza ilosc punktow, jako sume
w ramach wszystkich trzech kryteriow oceny ofert. Wszystkie obliczenia dokonywane bedq
z dokiadnosciq do dwoch miejsc po przecinku. Najkorz^'stniejsza oferta moze uzyskac maksimum 100

16. UDZDELENTE ZAMOWENIA
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1.Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego .oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i zostaia wybrana jako najkorzystniejsza.

2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaja_cy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy z-fozyli oferty
w postepowaniu, a takze zamiesci te infoniiacje na stronie internetowej.

S.Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze-wybrac oferte najkorzystniejsza^ sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.

17. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Osoby reprezentuJ3.ce Wykonawce przy zawarciu umowy powinny posiadac dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie bedzie
wynikac z dokumentow za-lqczonych do oferty.

18. WYMAGANIA DOTYCZ4CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Wzor umowy stanowi Za-lqcznik nr 6 do SIWZ.

20. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I ZMIAN TRESCI SIWZ

1) Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajq.cego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.

2) Zamawiaja_cy udzieli wyjasnien niezw-locznie, nie pozniej jednak niz na dwa dni przed uprywem
temiinu sk-ladania'. ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynaj: do
Zamawiajacego nie pozniej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa po-lowa \\^znaczonego terminu
skladania ofert, przekazujac tresc zapytah wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekazal
SIWZ, bez ujawniania zrod-ta zapytania oraz zamiesci taka^ informacj^ na w-lasnej stronie intemetowej.

3) Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ. Zmiany SIWZ
Zamawiaj^cy przekaze niezwtocznie Wykonawcom, ktoiym przekazano SIWZ oraz zamiesci te
zmiany na w-lasnej stronie intemetowej.

4) Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadz^cej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu
jest niezb^dny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiajacy przed-luzy tennin
sk-ladania ofert i poinfonnuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci takq.
informacje na w-lasnej stronie intemetowej.

5) W przypadku rozbieznosci pomiedzy tresci^. SIWZ a tresci^ udzielonych wyjasnien i zmian, jako
obowi^zuj^ca nalezy przyj^c tresc informacji zawieraj^cej pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

6) Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

21. INFORIVIACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SD$ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI
1) Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuja pisemnie, faksem lub droga^ elektronicznq. na adres Zamawiajacego podany w pkt. 1
niniejszej specyfikacji.
2) Kazda ze stron na zq.danie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocq. faksu lub poczta elektronicznq..
3) Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:
do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s .̂:

- w sprawach dotycz^cych przedmiotu zamowienia :
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Tomasz Juszczak 041 378-24-77, kom. 606-237-152, wdni robocze wgodz.700-15°°
- w sprawach dotycza_cych procedury udzielenia zamowienia publicznego:
AgnieszkaZeljas tel. 041 378-24-77, w dni roboc-ze w godz.S00- 14°°

22. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mia-1
interes w uzyskaniu dan ego'zamowienia oraz poniosi lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia
przez zamawiajqcego przepisow niniejszej ustawy.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogl'oszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia przys-lugujq rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.
3. Srodkami ochrony prawnej sq.:
a. odwolanie;
b. skarga do sadu
4. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w terminach okreslonych w art. 182 ustawy Prawo zamowien
publicznych, jednoczesnie przekazujac kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do
wniesienie odwolania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego
terminu. Szczego-lowe kwestie odnoszq.ce sie do odwolania przedstawione sa w art. 180-198 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
5. Skarga do sadu.
Skarga do sqdir przys-ruguje na orzeczenie Izby. Szczegolowe kwestie dotyczq.ce skargi do sqdu
uregulowane zosta-hy w art. 198a-198g ustawy- Prawo zamowien publicznych.

23. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fiz)'cznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobo\\'ych
i w sprawie swobodnego przep-lywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuje, ze:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju, 28-100 Busko-Zdrqj, ul. -Lagiewnicka 25, tel. 41 378 24
77

• MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym
mozna sie skontaktowac pod numerem telefonu: 41 3782477 badz adresem e-mail:

iod@mpgkbusko.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiazanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Sukcesywna dostawa
do siedziby Zamawiajqcego rur i armatury wodoci^gowo-kanalizacyjnej": nr ref. 12/WE/20,
prowadzonym w tiybie przetargu nieograniczonego;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq. osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.), dalej
,,ustawa Pzp";

• Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

• obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzia-1'em w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych M'ynikaja z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq. podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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posiada • .'. . , Pani/Pan:
— na podstawie art. .15 RODO .prawo' dostepu do danych osobowych, Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie'art. 16.RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania 6d administratora ograniczenia przetwarzania
danych 'osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 List. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie - przys-higuje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstaw% prawnq. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

24. Zal^czniki do SIWZ:
Zala_cznik Nr 1 - Op is przedmiotu zamowienia
Zal'q.cznik Nr 2 - Formularz ofertoA-N'y — wzor
Zaiq-cznik Nr 2a - Formularz ofertowy — wzor
Zal^cznik Nr 2b - Formularz ofertowy — wzor
Zai^cznik Nr 3 - Wzor oswiadczenia o spe-1'nianiu warunkow udziatu w postepowaniu
Za-1'q.cznik Nr 4 - Wzor wykazu dostaw
Zal^cznik Nr 5 - Wzor oswiadczenia dotyczq.cy przes-l'anek wykhiczenia z postepowania
Zal'^cznikNr 6 - Wzor umowy
Zal:^cznik nr 7 -oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
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