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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 przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 132 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. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy PZP. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

4. 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 sprzętu do badań ASF na potrzeby laboratorium 

Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej, wyszczególnionego poniżej, z podziałem na 6 części zwanych dalej Pakietami:  
Pakiet 1. Autoklaw parowy, przelotowy do laboratorium BSL3. 
Pakiet 2. PCR. 
Pakiet 3. Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem kulek magnetycznych. 
Pakiet 4. Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. 
Pakiet 5. Homogenizator automatyczny do tkanek. 
Pakiet 6.Urządzenie do dekontaminacji. 

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. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość Pakietów. Zamawiający zastrzega 
jednak składanie ofert przez Wykonawców na całość asortymentu w danym pakiecie. Każda z części będzie 
rozpatrywana osobno. 

4. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
38000000-0 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

5. 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).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładowania, wniesienia, instalacji, w tym jeżeli 
urządzenie tego wymaga podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej oraz 

mailto:pp@wroc.wiw.gov.pl
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uruchomienia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do Zakładu Higieny Weterynaryjnej 
znajdującego się przy ul. Januszowickiej 48 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej instalacji i uruchomienia przedmiotu 
zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi                  
i eksploatacji urządzeń, o których mowa w pkt 1, dla minimum 4 pracowników Zamawiającego podczas 
minimum 5 godzin zegarowych (dla każdego z urządzeń) wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia. 

7. 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 
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.  

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. 

11. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
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 ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). 

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. 
Termin realizacji zamówienia dla Pakietów nr 1-6: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r. 
 
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: 
1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osoba 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, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 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), 
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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) o 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 oraz 
z 2020 r. poz. 2023), 

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) o 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. 

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy PZP, tj.: 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. 

1.3. w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 229 z 21.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576             
w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających                   
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111                    
z 8.4.2022, str. 1), zgodnie z którym zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich 
zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a 
także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. 
g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE 
na rzecz lub z udziałem: 
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a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą                        
w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

1.4. w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.; dalej: „ustawa sankcyjna”) tj. wykluczeniu 
podlega: 
a) wykonawca wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006            

z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi               
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1,                     
z późn. zm.; dalej „rozporządzenie 765/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 
marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 
78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.; dalej „rozporządzenie nr 269/2014”) albo wpisany na listę osób 
i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w art. 1 ustawy sankcyjnej                           
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej (dalej „lista”); 

b) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

c) wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.  
4. Oferta wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE)                           

nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. lub art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej zostanie odrzucona na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy PZP.   

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 
PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PZP. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 
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 
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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: 

1) w zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej dwie dostawy autoklawów, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 250 000,00 zł brutto; 

2) w zakresie Pakietu nr 2 – co najmniej dwie dostawy urządzeń PCR, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 80 000,00 zł brutto; 

3) w zakresie Pakietu nr 3 – co najmniej dwie dostawy komór laminarnych, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 30 000,00 zł brutto; 

4) w zakresie Pakietu nr 4 – co najmniej dwie dostawy aparatów do izolacji, każda o łącznej wartości 
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; 

5) w zakresie Pakietu nr 5 – co najmniej dwie dostawy homogenizatorów, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 35 000,00 zł brutto; 

6) w zakresie Pakietu nr 6 – co najmniej dwie dostawy urządzeń do dekontaminacji, 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 13 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 postępowaniu 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: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz                 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa                 
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 2                  
do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 

do SWZ. (Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV).  

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

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

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1, także oświadczenia 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.  
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4. 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. dokumentację 
techniczno-ruchową zaoferowanych urządzeń lub inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające 
zgodność zaoferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 3 do SWZ). 

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie.  

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 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 SWZ: 
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 8 do SWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca                 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie : 

 w zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej dwie dostawy autoklawów, każda o łącznej wartości 
nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto; 

 w zakresie Pakietu nr 2 – co najmniej dwie dostawy urządzeń PCR, każda o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto; 

 w zakresie Pakietu nr 3 – co najmniej dwie dostawy komór laminarnych, każda o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto; 

 w zakresie Pakietu nr 4 – co najmniej dwie dostawy aparatów do izolacji, każda o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; 

 w zakresie Pakietu nr 5 – co najmniej dwie dostawy homogenizatorów, każda o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto; 

 w zakresie Pakietu nr 6 – co najmniej dwie dostawy urządzeń do dekontaminacji, każda             
o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 
 

W przypadku gdy Wykonawca składał ofertę na więcej niż jeden pakiet, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie 
Zamawiającego ww. podmiotowego środka dowodowego (wykazu dostaw) dla każdego pakietu z osobna. 

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

w Rozdz. VI pkt 1 SWZ:  
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 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji           
i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębna 
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ; 
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b) odpis lub informację 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; 

c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa              
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych                   
w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jej złożeniem; 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać                    
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                           
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 
środków, a także gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść opowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. 

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

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa 
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem 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 z późn. zm.). 

9. 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).  

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

15. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy 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; 



Nr postępowania: WIWgsp.272.04.2022                                                        Specyfikacja Warunków Zamówienia 

9 

 

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.  

16. 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.  

17. 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.  

 
Rozdz. IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki 
cywilne/konsorcja). 
1. 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 w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie 

dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy                           
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

 
Rozdz. X. 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.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:pp@wroc.wiw.gov.pl
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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 powinni posługiwać się 
sygnaturą postępowania Zamawiającego: WIWgsp.272.04.2022. 

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. 
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 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął                          
do Zamawiającego nie później niż na 14 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. XI. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdz. XII. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

16.10.2022 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 

http://wroc.wiw.gov.pl/
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dłuższy niż 60 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. XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 

podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w formie elektronicznej i podpisuje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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 (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) . 

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. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  
6. 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                 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

7. 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 opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. 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”. 

9. 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 JEDZ, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1) SWZ – 

zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 4 do SWZ; 
4) Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 2) SWZ – zgodne w treści ze wzorem będącym 
załącznikiem nr 5 do SWZ; 

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

6) 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. 

7) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 4 ppkt 1), tj. dokumentację 
techniczno-ruchową zaoferowanych urządzeń lub inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające 
zgodność zaoferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 3 do SWZ). 

10. Zalecenia: 
1) Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), tj. 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 z późn. zm.) –                                
w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. 

2) Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. 
3) Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES, 
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego                     

w formacie XAdES. 
4) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: 

a) .zip 
b) .7Z 

 
Rozdz. XIV. 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 postępowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2022 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. 

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się                 
na stronie internetowej miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 
Rozdz. XV. Termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2022 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 

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. XVI. 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). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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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 stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ 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. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 
685, 694 i 802), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie 
Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                                 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły               
do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

Wzór Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, został opracowany przy założeniu, 
iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego                        
w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie                      
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 
formularza.  
 

Rozdz. XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
1. Kryteria wyszczególnione poniżej odnoszą się do każdego z pakietów odrębnie. 
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej: 
Dla Pakietów nr 1-6: 
Kryterium nr 1: Cena – 60% 
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40% 

 
3. Zasady oceny kryteriów dla Pakietu nr 1 – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji: 

1) Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru: 
 

liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena / cena badanej oferty) x waga kryterium 
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W kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt. 
 
2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji – według następujących zasad: 

 

Lp. Zaoferowany okres gwarancji 
Liczba punktów jakie otrzyma 

Wykonawca 

1 od12 do 17 miesięcy 0,00 pkt 

2 od 18 do 23 miesięcy 20,00 pkt 

3 24 miesiące lub dłuższy 40,00 pkt 

 
a) Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji wyrażonego w miesiącach. 
b) Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiące lub dłuższy otrzyma 

maksymalną ilość, tj. 40,00 pkt, pozostałe oferty z okresem gwarancji od 18 do 23 miesięcy – 20,00 
pkt, od 12 do 17 miesięcy – 0,00 pkt. 

c) Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy lub niezaoferowanie okresu gwarancji 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP. 

d) W kryterium Okres gwarancji można uzyskać max. 40,00 pkt.  
 

4. Zasady oceny kryteriów dla Pakietu nr 2, 3 i 5 – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji: 
1) Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru: 

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

 
W kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt. 

 
2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji – według następujących zasad: 

 

Lp. Zaoferowany okres gwarancji 
Liczba punktów jakie otrzyma 

Wykonawca 

1 od 24 do 35 miesięcy 0,00 pkt 

2 od 36 do 47 miesięcy 20,00 pkt 

3 48 miesięcy lub dłuższy 40,00 pkt 

 
a) Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji wyrażonego w miesiącach. 
b) Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy lub dłuższy otrzyma 

maksymalną ilość, tj. 40,00 pkt, pozostałe oferty z okresem gwarancji od 36 do 47 miesięcy – 20,00 
pkt, od 24 do 35 miesięcy – 0,00 pkt. 

c) Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub niezaoferowanie okresu gwarancji 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP. 

d) W kryterium Okres gwarancji można uzyskać max. 40,00 pkt.  
 

5. Zasady oceny kryteriów dla Pakietu nr 4 – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji: 
1) Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru: 

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

 
W kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt. 
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2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji – według następujących zasad: 
 

Lp. Zaoferowany okres gwarancji 
Liczba punktów jakie otrzyma 

Wykonawca 

1 od 24 do 35 miesięcy 0,00 pkt 

2 od 36 do 47 miesięcy 15,00 pkt 

3 od 48 do 59 miesięcy 30,00 pkt 

4 60 miesięcy lub dłuższy 40,00 pkt 

 
a) Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę   

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji wyrażonego w miesiącach. 
b) Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy lub dłuższy otrzyma 

maksymalną ilość, tj. 40,00 pkt, pozostałe oferty z okresem gwarancji od 48 do 59 miesięcy – 30,00 
pkt, od 36 do 47 miesięcy – 15,00 pkt, od 24 do 35 miesięcy – 0,00 pkt. 

c) Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub niezaoferowanie okresu gwarancji 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP. 

d) W kryterium Okres gwarancji można uzyskać max. 40,00 pkt.  
 

6. Zasady oceny kryteriów dla Pakietu nr 6 – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji: 
1) Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru: 

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

 
W kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt. 

 
2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji – według następujących zasad: 

 

Lp. Zaoferowany okres gwarancji 
Liczba punktów jakie otrzyma 

Wykonawca 

1 od 12 do 23 miesięcy 0,00 pkt 

2 od 24 do 35 miesięcy 20,00 pkt 

3 36 miesięcy lub dłuższy 40,00 pkt 

 
a) Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę                

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji wyrażonego w miesiącach. 
b) Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy lub dłuższy otrzyma 

maksymalną ilość, tj. 40,00 pkt, pozostałe oferty z okresem gwarancji od 24 do 35 miesięcy – 20,00 
pkt, od 12 do 23 miesięcy – 0,00 pkt. 

c) Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy lub niezaoferowanie okresu gwarancji 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP. 

d) W kryterium Okres gwarancji można uzyskać max. 40,00 pkt.  
 

7. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.  
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2) 

najwyższą liczbę punktów w danym pakiecie. 
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która 
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę                     
w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych zwierających nową cenę lub koszt.  

10. 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.  
11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

 
Rozdz. XVIII. 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 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 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 przetargu 
nieograniczonego 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. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać                            
z dokumentów załączonych do oferty. 

6. 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.   

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

8. 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. XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdz. XX. 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. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. 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. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie 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.  

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

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

obowiązany na podstawie ustawy PZP. 
4. 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.  
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5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).  
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści 

SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.  

7. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,                              
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                           
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. 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.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie 
stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
„sądem 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 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. XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 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 

mailto:iod@wroc.wiw.gov.pl
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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                    
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). 

2. W postepowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 

 
Rozdział XXIII. Pozostałe informacje. 
1. Podział zamówienia na części. 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2) Zamówienie składa się z 6 części zwanych pakietami nr 1-6. 
3) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość i dowolnie wybrane pakiety/pakiet. 
4) Zamawiający zastrzega jednak obowiązek składania oferty przez Wykonawcę na całość asortymentu              

w danym pakiecie. 
5) Każda z części zamówienia będzie rozpatrywana osobno. 

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

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

 
12. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo. 
       Nie dotyczy. 
 

 
Rozdz. XXIV. Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (OFERTA); 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy; 
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 4 – JEDZ; 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji; 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw; 
Załącznik nr 9 – Wzór umowy; 
Załącznik nr 10 – Link do postępowania oraz identyfikator postępowania. 
 


