EZP-240-72/2020/1134/20/MS
Warszawa, dnia 05.11.2020 r.
Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz
z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego - 3 części.
Sygn. postępowania: EZP-240-72/2020
WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu
wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, wyjaśnia i zmienia treść SIWZ.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ
lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ,
dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę
dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy
przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie
należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.
Pytanie 1:
Zwracamy się z zapytaniem na jakich sterownikach pracują systemy pracy naprzemiennej?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obecnie zainstalowane urządzenia klimatyzacyjne typu „split” nie posiadają
systemów pracy naprzemiennej.

Pytanie 2:
Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,6 W/W

Sterownik

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do19dB(A)
– 100C do +460C
x

tak / nie

(niepotrzebne skreślić)

Powyżej znajduje się opis urządzenia w drugiej części, czy Poziom ciśnienia akustycznego jednostki
wewnętrznej na poziomie 19 dB(A) dotyczy na najniższym biegu? Ponieważ nie ma urządzeń spełniających to
wymaganie w trybie pracy nominalnej lub wysokiej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej na poziomie 19 dB(A) dotyczy
pracy wentylatora na najniższym biegu.
Pytanie 3:
Chciałabym zapytać się czy cenę za przeglądy i naprawy w okresie gwarancji urządzeń należy uwzględniać
w wartości netto urządzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia serwis klimatyzatorów zgodny z zaleceniami producenta, natomiast naprawy
gwarancyjne wynikające z wady urządzenia pokrywa Wykonawca.

Pytanie 4:
Proszę o odpowiedzi na pytania:
a) wg jakiej normy (jaka odległość wykonywanego pomiaru) mamy weryfikować ciśnienie akustyczne
urządzeń,
b) jaką tolerancję mocy chłodzącej urządzeń Państwo przewidujecie/zaakceptujecie,
c) jakie modele klimatyzatorów LG funkcjonują obecnie i czy one są już wyposażone w system monitoringu
pracy (jeśli tak to jaki model) oraz jaki symbol ma w obecnych LG moduł sterowania pracą
naprzemienną,
d) czy oczekujecie Państwo, że wszystkie typy urządzeń mają pochodzić od jednego producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
a) ciśnienie akustyczne jest podawane przez producenta danego urządzenia.
b) dopuszczalna tolerancja mocy chłodniczej +/- 3%;
c) dotychczas eksploatowane urządzenia nie posiadają systemu monitoringu pracy; po stronie
Wykonawcy jest zaoferowanie takiego rozwiązania, które spełni wymagania SIWZ; klimatyzatory, które
Zamawiający posiada do pracy naprzemiennej to:
a.
b.

klimatyzator LG P24EN.UUE;
klimatyzator MSR1-12HRN1-QC2.

d) nie wymaga aby wszystkie zaoferowane urządzenie pochodziły od jednego producenta;
Zamawiający oczekuje aby zaoferowane urządzenia spełniały wymagania techniczne określone
w SIWZ
Pytanie 5:
Przedstawione wymagania, zdaniem Oferenta dla jednostek wewnętrznych/zewnętrznych zostały określone
bardzo wąsko. Należy wskazać, że poniższe kryteria spełniają urządzenia jedynie przez jednego producenta
co narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp wskazujący, że Zamawiający powinien przygotować przeprowadzić
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców oraz z zgodnie proporcjonalności i przejrzystości oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp
wskazujący, iż podmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać konkurencję.
Zdaniem oferenta Zamawiający posługuje się parametrami wskazującymi na konkretny produkt konkretnego
producenta dopuszczając się w ten sposób wobec wykonawców dyskryminacji pośredniej. Opis przedmiotu
zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować

nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Zamawiający może naruszyć zasadę
uczciwej konkurencji określoną w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu nie można mówić
o żadnych uzasadnionych potrzebach Zamawiającego, które mogłyby jakkolwiek usprawiedliwiać
ograniczanie kręgu potencjalnych Wykonawców. W wyroku KIO z dn. 21 kwietnia 2009 r. sygn. Akt KIO/UZP
434/09, wskazano, że „określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi
potrzebami Zamawiającego” Wobec powyższego czy Zamawiający przewiduje zmianę wymagań
technicznych urządzeń w SIWZ lub poprzez wskazanie zakresu wartości jakie może osiągnąć proponowane
urządzenie przez Oferenta?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że więcej niż jedna marka ogólnie dostępnych urządzeń klimatyzacyjnych spełnia
wymagania sprecyzowane w SIWZ.
Pytanie 6:
W sprawie obiektów przy ul. Rakowieckiej 4:
a) Budynek Wyżykowskiego:
* pomieszczenie nr. 31s proszę o podanie modelu klimatyzatora LG w celu sprawdzenia możliwości podpięcia
go do systemu pracy naprzemiennej.
b) budynek Mrozewicza
* pomieszczenie 21 - proszę o przesłanie projektu powykonawczego obecnej instalacji klimatyzacyjnej,
zwłaszcza połączenia/przejścia instalacji pomiędzy jed. wewnętrzną a agregatem zewnętrznym oraz instalacji
odprowadzenia skroplin.
* pomieszczenie 201 - proszę o podanie modelu klimatyzatora MDV w celu sprawdzenia możliwości podpięcia
go do systemu pracy naprzemiennej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
a) model klimatyzatora w pomieszczeniu nr 31s (budynek Wyżykowskiego) to LG P24EN.UUE;
b) nie posiada projektu powykonawczego obecnej instalacji klimatyzacyjnej;
c) model klimatyzatora w pomieszczeniu 201 (budynek Morozewicza) to MSR1-12HRN1-QC2.
Pytanie 7:
W sprawie obiektu przy ul. Jagiellońskiej 76
- budynek biurowy:
a) proszę o udostępnienie rzutów dachu, III piętra i II piętra,
b) pomieszczenia od 203 do 317 - proszę o potwierdzenie czy zdecydowanie chcecie Państwo ustawiać
agregaty zewnętrzne od tych pomieszczeń z dwóch pięter na dachu budynku ? - to znacząco podnosi
koszt inwestycji. Można je zamontować w jednej lini pod parapetami okien.
Odpowiedź:
a) Na tym etapie Zamawiający nie może udostępnić takich informacji;
b) Zamawiający potwierdza, że wymaga ustawienia agregatów zewnętrznych pomieszczeń od 203 do
317 z dwóch pięter na dachu budynku, ponieważ inna lokalizacja jednostek zewnętrznych nie jest
możliwa.

Pytanie 8:
1)
2)

Czy klimatyzatory istniejące w pomieszczeniach mamy demontować i montować nowe? Czy pozostawić
je i włączyć do pracy naprzemiennej z nowymi klimatyzatorami?
Czy w pomieszczeniach w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 podane klimatyzatory również muszą
posiadać system, który wysyła smsy w momencie przekroczenia parametrów pracy?

Odpowiedź:
1. Nieczynne klimatyzatory należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Czynne urządzenia należy
włączyć do pracy naprzemiennej z nowymi klimatyzatorami.

2.

Klimatyzatory w budynkach przy ul Jagiellońskiej nie muszą posiadać systemu powiadamiania.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść SIWZ, w taki sposób, że:
1)

w części nr 3 zmianie ulega moc chłodnicza klimatyzatora dla pomieszczenia nr 02 znajdującego się
w budynku warsztatowym przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie, o którym mowa w pkt 5 Załącznika nr 1
do SIWZ.
W związku z powyższym Załącznik nr 1 do SIWZ, w części nr 3, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Budynek warsztatowy przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie
Pomieszczenie nr 02, parter, moc chłodnicza 3,5kW – 1kpl
Pomieszczenie nr 28, parter, moc chłodnicza 3,4kW – 1kpl”




Jednocześnie Zamawiający dodaje specyfikację urządzenia dla klimatyzatora o ww. zmienionej mocy
chłodniczej:


„Klimatyzator typu kasetonowy o nominalnej mocy chłodniczej min 3,5kW
Czynnik chłodniczy: R32 lub R410A
Klasa energetyczna min. A++
SEER min 7,6 W/W
EER min 4,0
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej do 33 dB(A)
Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia od co najwyżej – 100C
do min + 460C”;

2)

w załączniku nr 1 do SIWZ zmianie ulega specyfikacja klimatyzatora typu split o nominalnej mocy
chłodniczej 3.4kW, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW
Czynnik chłodniczy: R32 lub R410A
Klasa energetyczna chłodzenia min. A++
SEER min 6,6 W/W
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej (dotyczy pracy wentylatora na najniższym
biegu) do19 dB(A)
Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia – 100C do +460C
Sterownik

3)

w załączniku nr 1 do SIWZ, zmianie ulega numeru pomieszczenia z 32a (Przybudówka) na nr 37 bud. im.
Jana Wyżykowskiego;

3)

w załączniku nr 1 do SIWZ, zmianie ulega: pomieszczenie nr 14 (rozdzielnia , parter) na pomieszczenie
nr 14 (rozdzielnia, piwnica);

4)

w załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana treści w opisie przedmiotu zamówienia z „dostawa 23 urządzeń
klimatyzacyjnych typu Split ” na „dostawa 24 urządzeń klimatyzacyjnych typu Split”;
w związku z powyższym, w części nr 3 w pkt 1 (Budynek im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4
w Warszawie) dodaje się kropkę:

Pomieszczenie nr 337 (serwerownia) – 3.4kW – 1 kpl wraz z podłączeniem i uruchomieniem
systemu monitoringu sterującego pracą klimatyzatorów, który posiada moduły wejść i wyjść do
których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru prądu.
W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms
o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów).
Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Załączniki:
1. Zmieniony formularz Oferta.

PATRYCJ
A PABICH

Elektronicznie
podpisany przez
PATRYCJA PABICH
Data: 2020.11.05
16:06:03 +01'00'

Załącznik nr 3 do SIWZ

Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość, ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZP-240-72/2020 pn.:
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
(3 części)
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

Część nr 1:
1. Oferujemy wykonanie
zamówienia za cenę:

przedmiotu

zamówienia,

określonego

w

specyfikacji

istotnych

warunków

brutto: ……………………………………………..…
słownie: ………………………………………………
zgodnie z poniższym wyliczeniem:
Przedmiot
Zamówienia:

Nazwa handlowa
oferowanego
model/Producent:

Liczba
kpl

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto
/kol.4xkol.5/

Stawka
podatku
VAT
(w %)

Cena
(wartość)
brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
o mocy 3,4 kW
(+/- 3%)

Lp.

1

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW (+/- 3%)
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej (dotyczy
pracy wentylatora na najniższym
biegu)
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,6 W/W

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

Do 19dB(A)

– 100C do +460C

Sterownik

tak / nie

x

(niepotrzebne skreślić)

2. Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego
odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
4. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
5. Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić)prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub
usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.
3.

Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia
podwykonawcom*:
Firma, adres
podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

Część nr 2:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:
brutto: ……………………………………..…………
słownie: ………………………………………………
zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Lp.

Przedmiot
Zamówienia:

Nazwa handlowa
oferowanego
model/Producent:

Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto
/kol.4xkol.5/

1

2

3

4

5

6

1

Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
o mocy 3,4 kW
(+/- 3%)

1

Stawka
podatku
VAT
(w %)
7

Cena
(wartość)
brutto
8

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW (+/- 3%)
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej (dotyczy
pracy wentylatora na najniższym
biegu)
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,6 W/W
do19dB(A)

– 100C do +460C

Sterownik
2.
3.
4.
5.

6.

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

tak / nie

x

(niepotrzebne skreślić)

Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego
odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego
dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty
podatku.
Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia
podwykonawcom*:
Firma, adres
podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

Część nr 3:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:
brutto: …………………………………………..……
słownie: ………………………………………………
zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Lp.
1

1

2

Przedmiot
Zamówienia:

Nazwa handlowa
oferowanego
model/Producent:

Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto
/kol.4xkol.5/

Stawka
podatk
u VAT
(w %)

Cena
(wartość)
brutto

2

3

4

5

6

7

8

Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora typu
Split
o mocy 3,4kW
(+/- 3%)
Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
kasetonowego
o mocy 3,5kW
(+/- 3%)

14

1

3

4

Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora typu
Split
o mocy 5,3kW
(+/- 3%)
Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora typu
Split
o mocy 7,0kW
(+/- 3%)

5

2

RAZEM:

X

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW (+/- 3%)
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej (dotyczy
pracy wentylatora na najniższym
biegu)
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,6 W/W

Sterownik

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do19 dB(A)

– 100C do +460C
x

tak / nie
(odpowiednio skreślić)

Klimatyzator typu kasetonowy o nominalnej mocy chłodniczej 3,5kW (+/- 3%)
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
EER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 7,6 W/W
Min. 4,0

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do 33 dB(A)
od co najmniej – 100C do +460C

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 5,3kW (+/- 3%)
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,4 W/W

Sterownik

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do 23 dB(A)
– 150C do +480C
x

tak / nie
(odpowiednio skreślić)

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 7,0kW (+/- 3%)
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,4 W/W

Sterownik
2.
3.
4.
5.

6.

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do 27 dB(A)
– 150C do +480C
x

tak / nie
(odpowiednio skreślić)

Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego
odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić)prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego
dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty
podatku.
Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia
podwykonawcom*:
Firma, adres
podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

Oświadczamy, że
1) jesteśmy/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą*.
2) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi
postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ** oraz, że wykonamy zamówienie
na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;
3) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą
ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5) Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa
i nie mogą być udostępniane musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

4.

Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:
Nazwa oświadczenia
lub dokumentu

5.
6.

Adres strony internetowej na której dokument lub oświadczenie jest
dostępny w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ
lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez Zamawiającego

Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail

7.

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty,
stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) ……………………………
2) ……………………………

* odpowiednio skreślić albo wypełnić
** jeżeli dotyczy

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy
lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość
i data

