Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Numer sprawy: 5/D/2022

ZATWIERDZAM
Signature Not Verified
........................................
Dokument
podpisany przez Tomasz
Stefański (pieczęć, data i podpis)
Data: 2022.03.10 10:45:38 CET

Specyfikacja
Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym
na
dostawę czekolad

MARZEC 2022

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
•

I.

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Koszykowa 78
00-671 Warszawa 1
Tel. 261 845 557
e-mail: zp@wckik.pl
Godziny pracy 7.30 – 15.05 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: www.wckik.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wckik
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SWZ” oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej podanej strony internetowej są związani wszelkimi
wyjaśnieniami i zmianami jej treści.

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1.

2.
3.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 i nast. ustawy, w
którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie
mają przepisy ustawy.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 140 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czekolad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz
asortymentu będącego przedmiotem niniejszego postępowania zawiera „Arkusz asortymentowo-cenowy”
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV
15842100-3

Nazwa
Czekolada

3.
4.

Przedmiot dostawy zamieszczony w ofercie musi być zgodny z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

5.

Oferty, które nie zwierają pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

IV.
Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania.
V.
Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
VI.
1.

Podstawy wykluczenia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, Zamawiający wykluczy
wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,(Dz.U. z 2020 r. poz.1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.1-4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
wykluczyć wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie
byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa
wykonawcy, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust.
2, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
b)
c)

2.

3.

4.
5.

zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli
podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę.
a)

6.

VII.

VIII.
1.

2.

3.

4.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający wymaga, aby wykonawcy
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych
wymagań.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych
wymagań.
Wykaz wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia.
Do oferty wykonawca obowiązany jest dołączyć:
1) oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia określonego w Załączniku nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w Załączniku
nr 3 do SWZ;
3) informację o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego określoną w Załączniku nr 4
do SWZ.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa wart.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów,
d) art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy,
e) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
f) art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu za-kłócenie konkurencji,
g) art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy,
h) art. 109 ust.1 pkt 4 ustaw.
W zakresie nie uregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w ust 1 i 2 potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów

5.

6.

7.

8.
9.
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13.

14.
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16.

17.

18.
19.

lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający
wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w ust 1, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w oświadczeniu części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, iż całość zamówienia Wykonawca wykona
samodzielnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. np. łącząc się w konsorcja lub spółki
cywilne lub inną formę prawną.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające
do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie
oryginału pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej - dokumenty składane przez członków konsorcjum
czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego
pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w
ust.10 i 13, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną
ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, spółki cywilnej lub innej
formy prawnej zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację
zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w art. 58 ustawy, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców
oddzielnie; wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw do
wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie
występujących.
Zamawiający nie przewiduje na podst. art. 60 ustawy, zastrzeżenia osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy
podwykonawcom.

20. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SWZ.
21. Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony
podwykonawcom.
22. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych.
23. Brak informacji, o której mowa w ust 17 i 18 będzie rozumiany przez Zamawiającego, jako realizacja
przez Wykonawcę zamówienia we własnym zakresie.
24. Zamawiający jednocześnie informuję, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia
jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i
których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
W świetle powyższego Wykonawca, na druku Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w
art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 1
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w
szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”
dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@wckik.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego jako:
− dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
− dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu
XAdES.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca winien
posługiwać się nazwą i numerem postępowania.
Wykonawca, poprzez formularz „Wyślij wiadomość” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści SWZ.

Wyjaśnienie: Obowiązek złożenia oświadczenia nie ma zastosowania w przypadku, gdy wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
1

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings, na której udostępniono
SWZ.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
ust. 8.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
13. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera f z zegarem Głównego Urzędu Miar.
h) Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.
8.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj od dnia 18 marca 2022 r .do dnia 16 kwietnia 2022 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
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Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza
składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
Zamawiający wymaga by dokumenty w postępowaniu były skompresowane do pliku archiwum zip lub zip7.
Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu ofert, których dokumenty będą skompresowane aplikacją
Win Rar (rozszerzenie *.rar), format kompresji .RAR nie został przewidziany w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Oferty złożone w
takiej formie zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych pdf, doc, docx, xls, xlsx. Sposób złożenia oferty, opisany został w Instrukcji dla wykonawców
znajdującym się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem
tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.
Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod
rygorem nieważności:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo do działania innej osoby w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art.
97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 5 do SWZ.
Forma złożenia dokumentów:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski;
2) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów lub oświadczeń będzie nieczytelna lub będzie
budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do
dnia 18 marca 2022 roku do godziny 09:00.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy
kliknąć w przycisk „Przejdź do podsumowania”.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania
oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została
zaszyfrowana i złożona.
Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty przy
użyciu platformy zakupowej znajduje się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców pod adresem
internetowym https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2022 roku, o godzinie 09:05.

19. Otwarcie ofert jest niejawne. Aa
20. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
22. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
23. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

XII. Sposób obliczenia ceny.
1. Cena za przedmiot oferty musi zawierać koszty:
a) odbioru, transportu i gospodarki odpadami (unieszkodliwienie),
b) ubezpieczenia towaru,
c) opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty wszystkich czynności związanych
z obrotem towarowym z zagranicy wynikające z przepisów prawa celnego, koszty załadunku
i rozładunku),
d) należności celnych, podatku VAT.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, zgodnie z art. 223 ust.2 ustawy niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Cenę wykonawca powinien skalkulować w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne
od wielkości zamówienia. Wartość brutto wpisana przez wykonawcę w „Arkusz asortymentowo –
cenowy” (Załącznik Nr 2 do SWZ) jest kwotą powiększoną wyłącznie o stawkę podatku vat.
4. Jeżeli w świetle art. 225 ustawy wybór ofert prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca składając ofertę wskazuje
wartość bez kwoty podatku jednakże ofert musi dodatkowo zawierać obliczoną i jednoznacznie wskazaną
cenę oferty do porównania z uwzględnieniem należnego podatku vat, do którego zapłacenia zobowiązany
będzie zamawiający.
5. Uwzględnienie rabatu materiałowego w cenie spowoduje odrzucenie oferty.
XIII.
Rozliczenie w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą.
XIV.
1.

Kryteria oceny oferty.
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.1. Oferta oceniana będzie pod względem:
a) formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja).
b) merytorycznym, poprzez:
− sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu z przedmiotem zamówienia,
− wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.
W tym etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie
podlegających wykluczeniu.

2. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami :
I. Cena - 50 %
II. Jakość- 50 %
Kryterium I cena - zostanie ocenione zgodnie z wzorem :
Cena

=

najniższa cena oferowana brutto
______________________________
cena badanej oferty brutto

x waga 50pkt

Kryterium II jakość – zostanie ocenione zgodnie ze wzorem :
Jakość =

suma punktów oferty badanej
___________________________________________

x waga 50pkt

najwyższa suma punktów uzyskanych w przetargu
Parametry jakościowe oceniane będą według niżej opisanej charakterystyki:
Parametry jakościowe czyli ocena organoleptyczna czekolad przeprowadzona zostanie w następujący sposób.
Członkowie komisji przetargowej dokonają oceny organoleptycznej dostarczonych z ofertą próbek czekolady
w oparciu o podkryteria i skalę punktową podane poniżej. Uczestnicy próby poszczególnym ofertą przyznawać
będą punkty według tabeli poniżej.
Czekolada pełna mleczna lub deserowa, pełna mleczna z orzechami, pełna mleczna z wiórkami
kokosowymi, pełna mleczna z innymi dodatkami oraz czekolada gorzka
Podkryterium

Opis najwyżej punktowanego podkryterium

1

2
Przełamuje się na kawałki zgodnie z
wyciśnięta formą na tabliczce
Wyczuwalny intensywny i przyjemny zapach
Smak wyczuwalny, intensywny, właściwy
dla danego rodzaju czekolady
Wyraźny połysk
Gładka powierzchnia bez zagłębień, bąbli,
rys

Twardość
Aromat, zapach
Smak

Wygląd tabliczki

Głęboki kolor bez jakichkolwiek nalotów

Ilość punktów przyznana przez
badającego za posiadanie cechy
opisanej w kolumnie 2
3
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Każdy asortyment będzie oceniany osobno, po czym punkty wszystkich asortymentów zostaną zsumowane
i wyliczone zgodnie z wyżej podanym wzorem .
Suma punktów będzie oceną kryterium II badanej oferty.

XV. Formalności związane z zawarciem umowy.
1. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego albo elektronicznie.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym Wykonawcą w terminie
zgodnym z art. 308 ustawy.
3. Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na podpisanie umowy w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie i miejscu.
4. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie zostanie potraktowane jako uchylanie się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie i będzie
skutkowało dokonaniem ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybraniem najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniem postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego przed
terminem otwarcia ofert.

XVI. Projekt umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 6).
Środki ochrony prawnej.
Wykonawcy, którego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.

XVII.

XVIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą,
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
Zamawiający informuję, że w przypadku:
- osób fizycznych,
- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba fizyczną,
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
Zamawiający informuję, że:
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje Pana/nią, że administratorem
Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres
korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa,
ul. Koszykowa 78.
2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie.
3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się
poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, numer telefonu: 261 846 185,
adres e-mail: edu@wckik.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.

______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.
18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania..
*

XIX. Inne informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje korzystania z prawa opcji.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa
w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
ustawy.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
Zamawiający nie przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się w innym języku niż język polski.

XX. Informacje końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją mają zastosowanie przepisy ustawy.
2. Załączniki:
2.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.2. Arkusz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2.
2.3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik, nr 3;
2.4. Informacja o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego – załącznik nr 4
2.5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 5
2.6. Wzór umowy – załącznik nr 6

