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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

którego przedmiotem jest: 

 
 
 

Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania 
badań mikrobiologicznych. 

 
 
 
 
 

Kod wg CPV: 33696500-0 
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Rozdz. I. Zamawiający: 
INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu 
ul. Januszowicka 48 

53-135 Wrocław 
Polska/Poland 

NIP: 896-10-00-867 
E-mail: pp@wroc.wiw.gov.pl  
Numer tel.: 71 367 70 16 wew. 144 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://wroc.wiw.gov.pl   
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://wroc.wiw.gov.pl  

 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz.    
7:00 – 15:00. 

 

Rozdz. II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 
ze zm.) - dalej zwanej „ustawą PZP”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą 
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
bez przeprowadzania negocjacji. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 
 

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie odczynników laboratoryjnych do wykonywania 

badań mikrobiologicznych w pracowniach laboratoryjnych Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny Weterynaryjnej, tj.: 
- Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz, 
- Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt, 
- Pracowni Serologii. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący 
załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne 

4. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy (wzór umowy 
stanowi załącznik nr 9 do SWZ).  

5. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia: 
1) Dostawa towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy                     

do Pracowni Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 4                     
do SWZ. 

2) Termin dostawy: zgodnie z harmonogramem dostaw, do 15 dnia danego miesiąca. 
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia nie 

więcej niż o 20% wartości całkowitego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zawartą 
w niniejszym postępowaniu umową o udzielenie zamówienia publicznego.   

6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi 
spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone                  
w SWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli                   
z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie 

mailto:pp@wroc.wiw.gov.pl
http://wroc.wiw.gov.pl/
http://wroc.wiw.gov.pl/
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znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić                           
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie 
wskazanym w art. 101 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Jeżeli wskazano nazwy lub numery katalogowe towarów pochodzących od konkretnych producentów                       
to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary 
oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub numerami katalogowymi ma jedynie na 
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów lub numerami katalogowymi ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt (numer katalogowy) przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając przy tym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) wskazuje parametry 
równoważności jakim powinien charakteryzować się równoważny towar oferowany przez Wykonawcę.  

8. W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ. 

9. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany 
przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.  

10. Umożliwia się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia dostaw, w celu pozyskania 
wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia 
przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, iż  nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 
wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  

 
Rozdz. IV. Podwykonawstwo. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 
Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  

 

Rozdz. V. Termin wykonania zamówienia. 
1. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2022 r., przy uwzględnieniu terminów wskazanych                                 

w harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 
2. Planowany termin realizacji zamówienia określa Harmonogram dostaw będący załącznikiem nr 4 do SWZ. 
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji zamówienia uregulowane są we Wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz Harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 
 
Rozdz. VI. Podstawy wykluczenia z postępowania. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy PZP, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy PZP, tj.: 

a) 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 w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
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2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.  
 

Rozdz. VII. Warunki udziału w postepowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału                        
w postępowaniu.    

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 
dwie dostawy odczynników laboratoryjnych, każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 
brutto. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać                             
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie                               
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych                  
w art. 118 ustawy PZP, zgodnie z Rozdz. VIII pkt 15 SWZ. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału                   
w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

Rozdz. VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 
(podmiotowe środki dowodowe) oraz przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                           

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,                     
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,                                
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy                              
z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, 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.  

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: 
1) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie,                      

że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, tj. oświadczenia 
Wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ), że oferowane produkty posiadają ważny i aktualny: 

 Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 11133 – dotyczy asortymentu z poz. 1, 3, 5, 7-21, 23, 25, 
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26, 30, 52, 64-66; 

 Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO/TS 11133-1,2 -  dotyczy asortymentu z poz. 2, 4, 6;. 

 Certyfikat kontroli jakości – dotyczy asortymentu z poz. 22, 24, 27, 31-51, 53-59, 61-63. 
2) Jeżeli Wykonawca  nie  złożył  przedmiotowych  środków  dowodowych  lub  złożone przedmiotowe  

środki  dowodowe  będą  niekompletne, Zamawiający  wezwie  do  ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie. 

6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, tj.: 

1) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału                                  
w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2: 
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -                    
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,                
na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest                          
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 
do SWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 100.000,00 zł brutto; 

 
2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa 

w art. 273 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP: 
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębna ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji   
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        
do rejestru lub ewidencji. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 2) lit b) składa dokument lub dokumenty wystawione               
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on                 
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,        
o których mowa w pkt 7, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdził ich prawidłowość i aktualność.  

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 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. z 2020 
r., poz. 2415) oraz 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. z 2020 r., poz. 2452).  

11. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

12. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie 
są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

13. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie                        
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

14. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego                    
te zdolności są wymagane. 

15. 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.  

16. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                    
w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

17. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza,          
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp     
do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

18. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

19. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  
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Rozdz. IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych  
do komunikowania się z Wykonawcami. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,                                             
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ , oraz poczty elektronicznej pp@wroc.wiw.gov.pl . 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając 
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz  
złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, w tym 
oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania jako załącznik nr 10                    
do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań                       
w miniPortalu.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,                      
w szczególności składanie oświadczeń i wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP) lub sygnaturą postępowania Zamawiającego: WIWgsp.272.02.2022. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane               
są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w pkt 1. 
Sposób sporządzania 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. z 2020 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. z 2020 
poz. 2415). 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ 
(http://wroc.wiw.gov.pl).  

12. Zmiany SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, 

prowadzi się pisemnie. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:pp@wroc.wiw.gov.pl
http://wroc.wiw.gov.pl/


Nr sprawy: WIWgsp.272.02.2022                                                                  Specyfikacja Warunków Zamówienia 

8 

 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
16. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

17. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 16, przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

18. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 16, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert. 

19. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 17, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

20. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
21. Zamawiający nie przewiduje udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi. 
22. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami są: 

1) Marzena Pukiel – Koordynator działu ds. gospodarczych i zamówień publicznych, 
2) Piotr Piosik – Starszy specjalista ds. gospodarczych i zamówień publicznych. 
 

Rozdz. X. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdz. XI. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

06.05.2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie                   
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Rozdz. XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf , .doc , .docx , .rtf , .xps , .odt , opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych 
dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”                              
na miniPortalu. 

4. 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 skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5 do SWZ), o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1,               
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę.  

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika,                   
iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące                 
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w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza  

to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale w takiej samej formie jak składana 
oferta, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf , .doc , .docx , .rtf , 
.xps , .odt , opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 
od 1 lipca 2016 roku”. 

10. Na zawartość oferty składają się: 
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (OFERTA) zgodny w treści ze wzorem podanym                      

w załączniku nr 1 do SWZ; 
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 2              

do SWZ; 
3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 5 do 
SWZ; 

4) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z właściwego rejestru; 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

6) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 5 ppkt 1), tj. oświadczenie 
Wykonawcy, że oferowane produkty posiadają ważne i aktualne certyfikaty kontroli jakości – zgodne w 
treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 8 do SWZ. 

 

Rozdz. XIII. Sposób oraz termin składania ofert. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność                                
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,  
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2022 r. do godz. 10:00. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną                 

po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP                                   
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 

Rozdz. XIV. Termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2022 r. o godz. 12:00 
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach  prowadzonej działalności 
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gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

 
Rozdz. XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, 

wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne                                
do prawidłowego wykonania zamówienia, o których mowa w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik 
nr 3 do SWZ) oraz we „Wzorze Umowy” (załącznik nr 9 do SWZ). 
UWAGA: Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. 

2. Wykonawca oblicza wartość zamówienia na „Formularzu Cenowym” zgodnie ze wzorem, stanowiącym 
złącznik nr 2 do SWZ. 

3. Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu cenowym: 
a) wszystkie pozycje musza zawierać cenę jednostkową; 
b) cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia (w tym również rabaty, upusty); 
c) Wykonawca obliczy wartość netto danej pozycji mnożąc podaną przez Zamawiającego ilość 

jednostek miary przez zaoferowaną wartość netto za jednostkę miary; 
d) Wykonawca obliczy wartość brutto danej pozycji mnożąc podaną przez Zamawiającego ilość 

jednostek miary przez zaoferowaną wartość brutto za jednostkę miary; 
e) wartość brutto za jednostkę miary w danej pozycji ma wynikać z wartości netto za jednostkę miary 

powiększonej o należny podatek VAT. 
4. Wykonawca w ofercie określa cenę w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy 

czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza. 

5. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji                    
po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytwarzania. 

6. Wyliczoną cenę oferty na podstawie Formularza cenowego należy wpisać do formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

7. Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, wskazując wartość towaru lub usługi objętej 
obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku, oraz wskazania stawki podatku od towarów 
lub usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie – wskazanie niniejszego nastąpi 
w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. Brak wskazania powyższej informacji w treści 
załącznika nr 1 do SWZ będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 

 
Rozdz. XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium CENA - 100%. 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3. Opis sposobu obliczania punktacji: 

 
liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena / cena badanej oferty) x waga kryterium 

 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na 

wartości punktowe wg powyższego sposobu obliczania punktacji, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
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złożonych ofert, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny.  
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

 
Rozdz. XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 
złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia                              
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 9                   
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.   

6. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższego dokumentu będzie jednoznaczny                          
z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy                    
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie.  

 
Rozdz. XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdz. XIX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone o treści tej umowy. 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy określa „Wzór Umowy”, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

 
Rozdz. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP „Środki ochrony 
prawnej” (art. 505 - 590 ustawy PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga 
do sądu okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

4. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 
2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy PZP. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
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stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przekazana w inny sposób.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści 
SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.  

8. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,                  
o którym mowa w art. 519 ust.. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 i 2320) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do Sądu Okręgowego                      
w Warszawie – sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie 
orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.  

 

Rozdz. XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
1. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii               
z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53 -135 Wrocław. 

 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu  
kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail: iod@wroc.wiw.gov.pl 

 Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofertach/wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                 
o udzielenie zamówienia publicznego, a także znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach 
(Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej R ǀ P, Krajowy 
Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego / postępowaniem konkursowym / rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem 
ewentualnej umowy. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku                          
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a w przypadku postępowań                        
o udzielenie zamówienia publicznego / postępowań konkursowych w związku z ustawą z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana  ustawą PZP); 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat              
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza              
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 

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

mailto:iod@wroc.wiw.gov.pl
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o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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. 2 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; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

 w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Rozdział XXII. Pozostałe informacje. 
1. Podział zamówienia na części: 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy PZP.  
Brak podziału zamówienia na części uzasadniony jest względami technicznymi, organizacyjnymi                           
i ekonomicznymi. Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części mając na uwadze 
specyfikę i rodzaj zamówienia. Rozbicie asortymentowe zamówienia mogłoby zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. 
Wartość zamówienia nie powoduje ograniczenia udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
tym samym nie skutkuje ograniczeniem konkurencji pomiędzy wykonawcami. 
 

2. Maksymalna liczba Wykonawców (w przypadku umowy ramowej) 
       Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
3. Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw. 
 

4. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 
wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe  

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

5. Informacje dotyczące ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 
elektronicznych do oferty 
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego oraz nie wymaga i nie 
dopuszcza dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty.  
 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym, a Wykonawcą 

      Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN). 
 
7. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 
      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
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8. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 

uczestnictwem w postępowaniu.  
2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści art. 261 

ustawy PZP. 
 

9. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP 
Zamawiający nie zastrzega możliwości o której mowa w art. 94 ustawy PZP. 
 

 
10. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy PZP 
       Nie dotyczy. 
 

11. Wymagania, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP 
       Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP. 
 
12. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  

 
13. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  
       Nie dotyczy. 
 

14. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 447 ust. 3 ustawy PZP 
       Nie dotyczy. 
 
15. Inne postanowienia 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania                       
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone                  
do oferty. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,               
o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia                
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

Rozdz. XXIII. Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (OFERTA); 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy; 
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 4 – Harmonogram dostaw; 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw                          
do wykluczenia z postępowania; 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw; 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dostaw; 
Załącznik nr 9 – Wzór umowy; 
Załącznik nr 10 – Link do postępowania oraz identyfikator postępowania. 
 


