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Koszęcin, 30.11.2022 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Numer sprawy: DZP.26.1.7.2022.IK  Nazwa zadania: Dostawa  mięsa, podrobów, drobiu i 

wyrobów wędliniarskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w 

Koszęcinie  

 

I.  Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  

Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 3 

Kod, Miejscowość: 42-286 Koszęcin 

Telefon: 34/ 3106 415 

Adres strony internetowej: www.zespolslask.pl 

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@zespolslask.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.), a także wydane na 

podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze oraz rozporządzenia wykonawcze, 

dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza Rozporządzenie 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). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości 

mniejszej niż progi unijne. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art. 275 

ustawy Pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie 

internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także miniportal.  

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.zespolslask.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl  

http://www.zespolslask.pl/
mailto:kancelaria@zespolslask.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zespolslask.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Sposób komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami: 

7.1. 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 

7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

7.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

oraz Regulaminie ePUAP. 

7.4. 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. 

7.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). 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). 

7.8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty    

elektronicznej, email: izabela.kapica@zespolslask.pl  

7.9. 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 email izabela.kapica@zespolslask.pl   

7.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań 

dokumentów oraz informacji musi być zgody 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 2020r., poz. 2452). 

7.11.  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. 

7.12.   Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia  

mailto:izabela.kapica@zespolslask.pl
mailto:izabela.kapica@zespolslask.pl
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1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia.  

 2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert.  

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 

o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.  

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej: www.zespolslask.pl.  

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania.  

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców  

7.13. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:  

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.  

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, 

w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: 

www.zespolslask.pl.  

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną 

częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi.   

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1.   

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, podrobów, drobiu  

i wyrobów wędliniarskich w podziale na części:   

 

Zakres I -      mięso i podroby, 

Zakres II -    wyroby wędliniarskie, 

Zakres III -   drób, 

Zakres IV -   wyroby garmażeryjne, 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – formularz cenowy 

oraz załącznik nr 4 - wzór umowy. 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  

Główny przedmiot: 

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne  

Przedmioty dodatkowe: 

15110000-2 – Mięso 

http://www.zespolslask.pl/
http://www.zespolslask.pl/
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15114000-0 – Podroby 

15131130-5 – Wędliny 

15112000-6 – Drób  

15894200-3 – Posiłki gotowe 

 

1) Przedmiot zamówienia będzie zamawiany sukcesywnie w zależności od  potrzeb 

Zamawiającego. Należy przyjąć, że średnio dwa razy w tygodniu. Każdorazowo wielkość 

zamówienia zostanie określona telefonicznie, faxem lub poprzez pisemne zgłoszenie                  

w terminie do 2 dni przed odbiorem licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego,                     

a w sytuacjach szczególnych, na żądanie Zamawiającego, także poza tymi dniami. 

2) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać drobnych przesunięć 

asortymentu w danej części zamówienia (Zakresie), według bieżących potrzeb i 

celowości zakupu, przy czym ogólna wartość  przedmiotu zmówienia nie przekroczy 

kwoty zapisanej w umowie. 

3) Dostawa zamawianych produktów odbywa się na koszt Wykonawcy i transportem 

Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie, z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021)  wraz z 

odpowiednimi aktami wykonawczymi.  

4) Warunki transportu muszą być \zgodne z zasadami GMP/GHP GMP jest to Dobra 

Praktyka produkcyjna obejmująca działania mające na celu, aby produkcja żywności oraz 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo żywności, zgodne z przeznaczeniem; GHP – Dobra Praktyka Higieniczna 

obejmuje działania związane z warunkami i środkami podejmowanymi celem 

zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach produkcji. 

5) Dostawy mięsa powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach 

plastikowych z pokrywami, posiadających stosowne atesty, pojemnikach plombowanych 

lub metkowanych, czystych, nieuszkodzonych. 

6) W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający ma prawo zgłoszenia 

reklamacji telefonicznie, a Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej jej 

wymiany na towar o cechach organoleptycznych poszczególnych asortymentów zgodnie 

z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

Przez cechy organoleptyczne przedmiotu zamówienia rozumie się  zespół cech 

obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i konsystencję środków spożywczych, 

które można wyodrębnić i oceniać za pomocą zmysłów człowieka. 

7) Przedmiot zamówienia będzie zamawiany sukcesywnie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego 

8) Dostarczany towar musi spełniać wszystkie wymagania sanitarne i normy przewidziane 

dla tego rodzaju produktów z przeznaczeniem do zbiorowego żywienia, 

9) Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zamawianych produktów wymienionych w 

załączniku nr 7 do SWZ są ilościami szacunkowymi i mogą ulec pomniejszeniu w 

zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego 

10) Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą 

stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku mniejszego 

zrealizowania dostaw przez Zamawiającego, 

11) Dostawa zamawianych produktów odbywa się na koszt Wykonawcy i transportem 

Wykonawcy,  



5 
 

12) Zamawiający przewidział prawo opcji, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – 

załącznik nr 4 do SWZ 

  

2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na dowolną ilość części. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych   

  

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 

(dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt. 7 lub 8) . 

  

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: 

6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

7. Wymagania stawiane wykonawcy: 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

8. Przedmiotowe środki dowodowe:   

8.1. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, 

dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia 

złożenia przez wykonawcę certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub 

sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. 

Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. 

W celu spełnienia powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu 

wystawionego na Wykonawcę składającego ofertę przez organy upoważnione do 

urzędowej kontroli żywności lub certyfikatu stwierdzającego, że u Wykonawcy w 

produkcji i w obrocie zaoferowanego do dostawy asortymentu został wdrożony i jest 

stosowany system HACCP.  

Wykonawca składa Przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. 
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8.2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 

lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

 Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

 

V. Podstawy wykluczenia  

 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 109 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, 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. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  
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a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;  

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;   

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;  

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 

ofertą;  

13) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

14) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o 

której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 z p. zm.), stwierdzającej ich negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;  

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

oświadczenia oraz dokumenty. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga 

posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji 

od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w 

kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę). 
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Zamawiający wymaga przedłożenia aktualnej decyzji w sprawie zatwierdzenia 

zakładu do produkcji lub obrotu, wydanej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej. 

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy 

lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, zadań polegających na: 

Zakres I 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 dostawy 

odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. mięsa 

i podrobów na kwotę  co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 

złotych)  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. 

referencje - załącznik  nr 5a   

 Zakres II 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 dostawy 

odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wędlin  

na kwotę co najmniej 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. 

referencje  - załącznik  nr 5b   

Zakres III 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 dostawy 

odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 

dostawy drobiu na kwotę co najmniej 35 000,00zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 

złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. 

referencje - załącznik  nr 5c   
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Zakres IV  

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 dostawy 

odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 

dostawy wyrobów garmażeryjnych na kwotę co najmniej 20 000,00zł brutto (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, np. referencje - załącznik  nr 5d    

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

3) 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 niniejszego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z tym podmiotem / 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 roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

 

4.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w następujący 

sposób: 
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Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełnić warunki łącznie, jednak niedopuszczalne 

jest łączenie wykonanych dostaw w ramach dwóch różnych umów, lub umów wykonanych 

przez dwóch lub więcej wykonawców.  

 

VII. Wykaz dokumentów 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

 

1)  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 

2)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie 

podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3)   Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów. 

4)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 

2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 

7) Wzór umowy   

  

 2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

  

  

 3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 SWZ, 

należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:  

 

1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych 

usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

  

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2.3  SWZ, 

należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 
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wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 

wykaz dostaw lub usług wykonanych 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, 

 

Przedmiotowe warunki dowodowe: 

1) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 

że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

- należy dołączyć do oferty 

 5. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych 

1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VII.3 do VII.4  nie są dołączane do 

oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

2) Jeżeli jest 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 aktualnych na dzień 

ich złożenia.  

3) 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.  

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach 

określonych w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp. 

5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:  

- oświadczenia wykonawcy,  

- podmiotowych środków dowodowych,  

- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, 

jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy. 

6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 

wykonawcy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu. 

 

6. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 

oświadczeń: 

 

1) Oświadczenia Wykonawcy,  Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców 
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składane są w oryginale w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za zgodność 

z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiedni 

podmiot (Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą), jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

4) Wykonawca może przekazać dokumenty lub oświadczenia w formie pliku zawierającego 

skompresowane dane. W takim przypadku opatrzenie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym tego pliku jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność 

z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku. Nie 

dotyczy to kopii poświadczonych przez inny odpowiedni podmiot, którego dotyczą 

przekazywane oświadczenia lub dokumenty. 

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 

oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie 

poświadczonej kopii pełnomocnictwa. 

6) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

  

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

 

 Sposób komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami: 

8.1. 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 

8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 
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elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

oraz Regulaminie ePUAP. 

8.4. 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. 

8.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

8.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). 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). 

8.8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty    

elektronicznej, email: izabela.kapica@zespolslask.pl  

8.9. 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 email izabela.kapica@zespolslask.pl   

8.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań 

dokumentów oraz informacji musi być zgody 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 2020r., poz. 2452). 

8.11.  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. 

8.12.   Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia  

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia.  

 2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert.  

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 

o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.  

mailto:izabela.kapica@zespolslask.pl
mailto:izabela.kapica@zespolslask.pl
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4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej: www.zespolslask.pl.  

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania.  

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców  

8.13. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:  

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.  

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, 

w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: 

www.zespolslask.pl.  

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną 

częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi.   

 

  

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. Termin związania ofertą 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia  06.01.2023 r.  

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu, do dnia 08.12.2022r. do godziny 10:00 

11.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

11.3 Oferta lub wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

http://www.zespolslask.pl/
http://www.zespolslask.pl/


15 
 

składania oferty za pośrednictwem miniPortalu, Wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem miniPortalu. Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych 

w art. 63 ust.2 ustawy pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje 

się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

11.4.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

11.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie 

za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

11.6. Oferta powinna być:  

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,  

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione  

11.7. 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”.  

11.8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej liczby plików, podpisywanych plików z danymi oraz 

plików XAdES.  

11.9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11.10. Wykonawca, przy użyciu miniPortalu może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę.  

11.11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.  
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11.12. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

11.13. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski.  

11.14. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez pod 

Wykonawcę.   

11.15. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych.  

11.16. Zalecenia:  

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf  

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: .zip. 7z; 

c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie.  

d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB.  

e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.  

g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

j) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  



17 
 

k) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków.  

l) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.  

m) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

n) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  

o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

Składanie ofert do dnia 08.12.2022r. , do godz. 10:00 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022r. o godzinie 11:00 

 

 12.1 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę, zgodnie z zasadami SWZ 

12.2  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

12.3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

12.4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji  warunków zamówienia.  
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Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Formularzu cenowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, a następnie tak 

obliczoną cenę przenieść do "Formularza ofertowego" 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 

do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej.  

 

5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena – 100% 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 

 

C = (C min/C o) x 100 pkt 

gdzie: 

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 

 

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów  

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu 

czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. 

niniejszej Specyfikacji . 

8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
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doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, 

 

 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:  

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 

www.zespolalsk.pl, Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie 

informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)  

Zamawiający zamieści również informację o wyniku postępowania w siedzibie zamawiającego 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację na miniportalu  

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne..  

Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie 

internetowej zamawiającego – www.zespolslask.pl, miniportal  

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 

sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 

przesłanek unieważnienia postępowania. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 257 ustawy Pzp. jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

http://www.zespolslask.pl/
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 10. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć na 

wezwanie zamawiającego, : 

1) kserokopie dokumentów, potwierdzających "za zgodność z oryginałem", posiadanie 

kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w 

wykonaniu zamówienia.  

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji  warunków zamówienia oraz danych 

zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 4 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

17.1.    Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17.2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony 

prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

17.3. Odwołanie przysługuje od: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej 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;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany.  

17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania 

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
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lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

17.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów 

zamówienia  wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej 

zamawiającego – www.zespolslask.pl. 

17.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 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. 

17.9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

17.11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX 

Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 

 

       XIX Ochrona danych osobowych 

1 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz wewnętrznych przepisów 

obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego. 

2 Miejscem wykonywania Umowy, w zakresie przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, jest siedziba Zamawiającego. 

3 Dane przetwarzane w systemie telewizji przemysłowej oraz gromadzone w ewidencji 

osób posiadających zgodę do przebywania w obiekcie w godzinach i poza wyznaczonymi 

godzinami pracy oraz pracowników firm zewnętrznych realizujących zadania w ramach 

podpisanych umów, stanowią dane osobowe podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 

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). 

4. Każda ze Stron poinformuje swoich pracowników oraz osoby, z których udziałem 

wykonuje czynności wynikające z Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy. 
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5 Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych tylko i 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. W szczególności Wykonawca nie 

będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych we własnych celach. 

6 Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie 

do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będzie 

miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych 

zarówno w trakcie Umowy jak i po jej ustaniu, a w szczególności zobowiązuje się: 

• nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nic 

rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, 

jakichkolwiek informacji lub danych osobowych przetwarzanych w ramach Umowy lub 

zbieranych w celu włączenia do zbioru danych w związku z realizacją Umowy; 

• nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną 

korzyść lub korzyść osób trzecich; 

• nie ujawniać środków ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej oraz 

zabezpieczeń teleinformatycznych stosowanych przez Zamawiającego; 

7 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz 

obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych 

osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnioną zmianą danych, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, które nastąpiły z winy Wykonawcy. 

8 Wykonawca może upoważniać do przetwarzania danych osobowych, zawartych w 

powierzonym zbiorze danych, tylko tych pracowników i współpracowników, którzy podpisali  

zobowiązania do: 

• zachowania w tajemnicy treści  danych osobowych, do których uzyskają dostęp w 

związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, 

• zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania 

danych, w celu ochrony interesów osób, których dotyczą;  

• stosowania określonych procedur i środków mających na celu właściwe i adekwatne do 

określonych potrzeb przetwarzanie danych,  

• zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

9 Zamawiający ma prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie warunków przetwarzania 

powierzonych danych osobowych w celu sprawdzenia czy przetwarzanie przez Wykonawcę 

przekazanych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami RODO, oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

10 Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, 

które powzięły w trakcie obowiązywania Umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba że 

druga Strona zwolni Stronę z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
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XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1  Przed podpisaniem Umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi  

2  Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 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. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę̨. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5  Wykonawca, o którym mowa w ust.  1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik  nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

6  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie. 

 

XXI. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do 

załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód 

przekazania ogłoszenia do BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i 

wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z 

załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 
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3 dni od dnia ich otwarcia. 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek, 

2) udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania 

następuje, co do zasady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 12.2020 w 

sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXII. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie – załącznik nr 3 

4. Wzór umowy – załącznik nr 4 

5. Wykaz dostaw – załącznik nr 5 

6. Oświadczenie art.. 117 – załącznik nr 6 

 

 

 

 

____________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
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