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 W ojewódzk i  Inspek tora t  W eterynar i i  u l .  Szarych Szeregów 7,  10 -072 O lsztyn  

tel.: 89 5241450, fax : 895241477, wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl, www.olsztyn.wiw.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 (zwana dalej „SIWZ”) 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Przedmiot zamówienia: Usługę transportu prób do badań laboratoryjnych  

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone: 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 775784-N-2020 w dniu 30.12.2020 r. 

 na tablicy ogłoszeń - w siedzibie Zamawiającego, 

 na stronie internetowej https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi (w zakładce „zamówienia 

publiczne”) 

 

Termin składania ofert:  08.01.2021 r. godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert:  08.01.2021 r. godz. 12:30 

 

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/przetargi
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7,  

10-072 Olsztyn, NIP: 739-020-71-54, REGON: 000092663, tel. 89 524-14-50, fax 89 524-14-77, 

adres strony internetowej: www.olsztyn.wiw.gov.pl, e-mail: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”  

i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej 

przekraczającej 30 000 euro.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy Pzp. 

3. Postępowanie prowadzone jest przez Komisję Przetargową powołaną przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

umowy, a płatność nastąpi zgodnie z ogólnymi warunkami umowy i ofertą Wykonawcy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. Cenę oferty należy 

podać w złotych polskich. Akceptowane będą faktury elektroniczne. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie określił wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

dotyczących zatrudnienia osób. 

12. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.  

13. Zamawiający dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom.  

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje 

się odpowiednio do Wykonawców wspólnie składających ofertę. Jeżeli oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

usługi podwykonawcy jest zobowiązany do: określenia w złożonej ofercie informacji jaką 

część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawcę z podaniem jego 

nazwy. 

http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl


znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2020.KK 

str. 3 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu prób do badań laboratoryjnych zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym w załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga, aby transport był realizowany środkiem transportu (wraz z kierowcą) 

pozwalającym na jednorazowy przewóz od 10-20 termotoreb, każda do 20 kg (do 400 kg). 

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy 

oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowej usługi przewozu prób, której 

wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego.  

4. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy zwiększonego 

zakresu usługi określonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ niż 

wskazane w zamówieniu opcja.  

5. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania 

umowy, tj. do dnia 31.07.2021 r. 

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiot zamówienia objętego prawem 

opcji najpóźniej do 15.05.2021 r. 

7. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać  

w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego  

z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu. 

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby podstawowe czynności 

techniczne (takie jak, kierowanie pojazdami mechanicznymi, transport ręczny) określone 

przez Zamawiającego w OPZ stanowiącym załącznik nr 1a/b do SIWZ Wykonawca 

wykonywał samodzielnie lub pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w ilości co najmniej 1 osoba wykonująca czynności 

kierowania pojazdami mechanicznymi i transport ręczny. 

9. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez samodzielną realizację zamówienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę lub zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

 na umowę o pracę pracowników. 

10. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018,  

poz. 2177 z późn. zm.). 

11. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych:  

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) – CPV 6000000-8 

Wynajem towarów do transportu towarów wraz z kierowcą – CPV 60180000-3 

 

IIIa. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych na 

dowolną liczbę zadań. 

Zadanie nr 1 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. Gdańsk i Puławy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest transport prób do badań laboratoryjnych w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. 

Gdańsk i Puławy. 
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2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy 

24 050 km oraz zakres opcjonalny 23 730 km, Razem: 47780 km. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. 

4. Wykonanie usługi realizowane będzie z punktu odbioru prób, tj. Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109 lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Iławie (dot. zadania nr 1) do jednego z miejsc docelowych określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia, tj. Gdańsk, Puławy. 

 

Zadanie nr 2 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych BSE/TSE i monitoringowych do 

m. Białystok, Puławy, Siedlce. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest transport prób do badań laboratoryjnych BSE/TSE  

i monitoringowych do m. Białystok, Puławy, Siedlce. 

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy 

15 960 km oraz zakres opcjonalny 15 960 km, Razem: 31 920 km. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ. 

4. Wykonanie usługi realizowane będzie z punktu odbioru prób, tj. Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109 do jednego z miejsc docelowych 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. Puławy, Białystok, Siedlce. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie realizowane będzie: 

w zadaniu nr 1 i 2 – od dnia zawarcia umowy do 31.07.2021 r. lub do wyczerpania środków 

finansowych przewidzianych na realizację umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, jeżeli nastąpi to 

przed dniem 31.07.2021 r.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII i VIII 

SIWZ), 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (o ile zostały one określone przez 

Zamawiającego). 

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp dotyczących:  

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny; 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w powyższym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny; 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli 

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, 
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub 

wykonuje usługę transportu prób laboratoryjnych i wykaże dla: 

 Zadanie 1 – co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 29 000 zł brutto 

każda, 

 Zadanie 2 – co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 29 000 zł brutto 

każda. 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać wartość, przedmiot, datę wykonania i podmioty, na 

rzecz których te usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te 

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

mowa są: 

1) referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły) wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 

powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny 

braku możliwości uzyskania poświadczenia. 

 

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH  

W ART. 22A USTAWY PZP  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3 SIWZ, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  

w terminie określonym przez Zamawiającego:  

7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 
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8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 

łącznie.  

12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu 

uzyskania zamówienia) należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo udzielone przez 

Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być udzielone, 

pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (złożone w oryginale). Za dokument 

równoważny zostanie uznana kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii  

z oryginałem poświadczy notariusz. 

13. Zamawiający informuje, że zamieszczone na stronie internetowej dokumenty (SIWZ wraz  

z załącznikami) w formacie .pdf są wiążące, a w formacie .doc pełnią funkcję pomocniczą. 

14. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga 

złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych 

rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 i ust. 7 pkt 7.2 SIWZ. 

15. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń  

i dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. 

16. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

17. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie 

uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 



znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2020.KK 

str. 7 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp.  

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi:  

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp i art. 24 ust. 1 

pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło  

5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp i art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, 

o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione  

w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;  

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp; 

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, 

na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6) dodatkowo w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, na podstawie 

wskazanej z rozdziale VIII SIWZ. 

3. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-13 i 23 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 

oraz art. 24 ust. 1 pkt 16 – 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
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będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6. Procedury „samooczyszczenia się Wykonawcy” nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których 

mowa w zdaniu pierwszym powyżej. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie powyższego ust. 7.  

9. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 

oraz złożenia dowodów, o których mowa w ust. 7. 

10. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

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

zamówienia. 

12. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia przez 

Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt 

1.1, ust. 5 i 7 pkt 7.1 SIWZ. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że są zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655). 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1. Oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ wstępnie potwierdzające, że 

Wykonawca: 

1.1. nie podlega wykluczeniu w postępowaniu wg wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ). 

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru (załącznik nr 4 do SIWZ). 

2. Zamawiający dokona wstępnej oceny braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków 

udziału w postepowaniu w oparciu o złożone oświadczenia.  
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg 

wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu.  

4a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą 

składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

8 do SIWZ) - jeżeli przewiduje.  

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (BEZ WEZWANIA) 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

Wykonawca składa bez wezwania w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty  

w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku jednej 

oferty Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć 

stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym  

w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, 

nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie 

wskazanym w ust. 5. 

7. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia NA WEZWANIE w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień 

ich złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:  

7.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

lub wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas Zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty; 

7.2. wykazu 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, daty wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi te zostały wykonane oraz dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane należycie – wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w ust. 7 ust. 1 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 



znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2020.KK 

str. 10 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 700, z późn. zm.). 

11. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.). 

12. 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 oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Zamawiający na podstawie art. 10c ust. 1 ustawy Pzp odstępuje od wymogu użycia środków 

komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Składanie oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa odbywa 

się zgodnie z ustaleniami ust. 3. 

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy, pełnomocnictwa oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdziale VIII SIWZ lub również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym 

mowa w art. 26 ustawy Pzp. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Każda ze stron, na żądanie 

drugiej jest obowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, 

chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ust. 4 

oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.  

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
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6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

znakiem sprawy określonym w SIWZ.  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 

ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn  

8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl  

(w formie dokumentu zeskanowanego) lub faksem 89 524 14 77. Zamiennie Zamawiający 

będzie używał adresu e-mail: adm@olsztyn.wiw.gov.pl  

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 10 SIWZ. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką 

informację na stronie internetowej. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienie 

Zamawiającego.  

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

15. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Katarzyna Białek, Katarzyna Kawecka w sprawach merytorycznych i proceduralnych, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, na adres e-mail: 

wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (W TYM ZMIANA, WYCOFANIE, ZWROT 

OFERTY) 

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
mailto:adm@olsztyn.wiw.gov.pl
mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
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1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  

w rejestrze sądowym lub innym dokumencie (rejestr KRS, CEIDG), właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną (na podstawie 

pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Upoważnienie powinno wynikać bezpośrednio 

z dokumentów dołączonych do oferty. 

3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale i podpisane przez 

uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub  

w formie aktu notarialnego, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza.  

3.1.Spółka cywilna załącza pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika 

pełnomocnictwo - umowę spółki cywilnej lub uchwałę – w oryginale lub w kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

3.2.Konsorcjum dołącza pełnomocnictwo (do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) 

lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo – w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający nie będzie zapoznawał się i dokonywał analizy innych złożonych wraz  

z ofertą dokumentów niż wymagane w SIWZ. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 

zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób:  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn 

 „Oferta w postępowaniu na …………………..” 

Nie otwierać przed dniem: ……………………… r. godz. ……… 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

11. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że określone 

informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  
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w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wraz z zastrzeżeniem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie 

zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw 

normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. 

13. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie 

jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie 

przyczyn faktycznych i wskazanie spełniania podstaw normatywnych uprawniających do 

dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień 

od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem 

zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Uwaga: Sam fakt złożenia dokumentów do 

koperty i obarczenie ich klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion 

wykazania działań, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności. W przypadku 

braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, Zamawiający będzie upoważniony do 

odtajnienia tych dokumentów. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże (załączy uzasadnienie),  

iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania.  

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności  

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale X SIWZ. Przepisy ustawy Pzp 

nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, 

po terminie otwarcia ofert.  

17. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

17.1. formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający  

w szczególności: cenę ofertową brutto, netto i stawkę podatku, cenę jednostkową za 

1 kilometr, deklaracja o roku produkcji pojazdu i maksymalnego czasu podstawienia 

pojazdu zastępczego, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz akceptacji 

wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 

17.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, 

17.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 



znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2020.KK 

str. 14 

17.4. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także 

pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli przewiduje, 

17.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca przewiduje. 

18. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone  

w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone 

pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność  

z oryginałem i/lub dokument rejestrowy - odpis KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie 

do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie. Koperty ofert wycofywanych nie 

będą otwierane. 

19. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert 

(art. 84 ust. 1 ustawy Pzp).  

20. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty 

wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy 

opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca) w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych 

Szeregów 7, I piętro, sekretariat, w terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 12:00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 

2 ustawy Pzp.  

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu  

08.01.2021 r., o godzinie 12:30. Uwaga: Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w Polsce 

spowodowany występowaniem wirusa Covid 19, Zamawiający wymaga od Wykonawców 

zastosowania środków bezpieczeństwa obowiązujących w siedzibie WIW (np. dezynfekcja 

dłoni). 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp, dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

nazw firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, warunków płatności, okresu gwarancji (jeżeli Zamawiający 

przewidywał).  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie 

internetowej https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/ 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty brutto w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ, uwzględniając uwarunkowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

wzorem umowy określonym w SIWZ.  

2. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Oferowana cena musi zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
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których nie można wykonać zamówienia, a także zyski. W cenie oferty Wykonawca musi 

uwzględnić m.in.:  

9.1. koszty pracy (przenoszenia, załadunku, rozładunku, itp.) – przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018, poz. 2177 z późn. zm.), 

9.2. koszty paliwa, ubezpieczenia, amortyzacji (itp.), 

9.3. podatek od towarów i usług obowiązujący na dzień składania ofert oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 

9.4. inne opłaty (jeżeli Wykonawca takie przewiduje). 

3. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

wynagrodzenie. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie osobą fizyczną podlegającą ubezpieczeniu 

społecznemu w cenie powinny być uwzględnione składki na ubezpieczenie społeczne, które 

Zamawiający jest zobowiązany uiścić jako płatnik składek ZUS – tzw. „brutto brutto” oraz 

podać informację „nie jestem płatnikiem podatku VAT”. 

5. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

7. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  

w górę).  

8. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług nałożyła 

na Zamawiającego obowiązek doliczenia podatku VAT płaconego przez niego do wartości 

netto Wykonawcy w przypadku:  

9.5.wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

9.6.mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak  

i wprowadzonych nowelizacją zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018 z późn. zm.), 

9.7.importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek 

doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.  

10. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 

zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

i który w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) poda cenę z zerową stawką VAT, 

Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od 

towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika  

z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego  

z tytułu realizacji zamówienia. 

11. Zamawiający informuje, że nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. 
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XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Łączna punktacja będzie wyliczona według wzoru: K = K1 + K2 + K3 

3. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:  

Kryterium Waga (%) 
Maksymalna 

ilość punktów 

Cena brutto oferty (K1) 60 60 

Rok produkcji pojazdu przewidzianego do 

świadczenia usługi (K2) 
30 30 

Maksymalny czas podstawienia zastępczego środka 

transportu (K3) 
10 10 

Razem  100 100 

 

3.1. NAZWA KRYTERIUM K1 – cena brutto oferty, waga – 60% (1% = 1 pkt). 

najniższa cena wśród wszystkich ważnych  

ofert niepodlegających odrzuceniu 

liczba punktów = __________________________________________________________ x 60 

cena oferty badanej 

 

3.1.1. Kryterium (K1) cena brutto oferty rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto 

podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Ceny w ofercie podaje się 

wyłącznie w złotych polskich. 

3.1.2. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma największą ilość punktów, pozostałe 

oferty proporcjonalnie wyliczone wg powyższego wzoru. 

 

3.2.NAZWA KRYTERIUM K2 – rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia 

usługi, waga – 30% (1% = 1 pkt). 

3.2.1. Ocena będzie dokonywana w oparciu o informacje podane w formularzu oferty, w 

którym Wykonawca wskaże rok produkcji pojazdu przewidzianego do świadczenia 

usługi. 

3.2.2. Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za rok produkcji środka 

transportu:  

Zadanie nr 1 i 2 

Rok produkcji pojazdu: 2010 i niżej – 0 pkt 

Rok produkcji pojazdu: 2011– 5 pkt  

Rok produkcji pojazdu: 2012 – 10 pkt  

Rok produkcji pojazdu: 2013 do 2014 – 15 pkt 

Rok produkcji pojazdu: 2015 do 2016 – 20 pkt 

Rok produkcji pojazdu: 2017 do 2018 – 25 pkt 

Rok produkcji pojazdu: 2019 do 2020 – 30 pkt 

3.2.3. Niewpisanie roku produkcji środka transportu przez Wykonawcę w formularzu 

oferty skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

jako niezgodnej z SIWZ. 
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3.3. NAZWA KRYTERIUM K3 – maksymalny czas podstawienia zastępczego środka 

transportu, waga – 10% (1% = 1 pkt). 

3.3.1. Wymagany przez Zamawiającego maksymalny czas podstawienia zastępczego 

środka transportu został wskazany w Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ.  

3.3.2. Ocena będzie dokonywana w oparciu o informacje podane w formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże maksymalny 

czas podstawienia zastępczego środka transportu w odstępach co 1 pełną 

godzinę. 

3.3.3. Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za czas podstawienia 

zastępczego środka transportu liczony od momentu wystąpienia awarii  

i powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego.  

Zadanie nr 1 i 2  

do 4,0 godzin – 0 punktów 

do 3,0 godzin – 5 punktów 

do 2,0 godzin – 10 punktów 

3.3.4. Czas podstawienia zastępczego środka transportu należy podać w pełnych 

godzinach. Jeżeli Wykonawca poda czas reakcji w minutach Zamawiający dokona 

przeliczenia na godziny i zaokrągli do pełnych godzin (w górę) (np. 190 min/  

60 min= 3,17 h, co daje rozpoczętą godzinę i wynosi 4,0 h). 

3.3.5. Przy zaoferowaniu terminu dłuższego niż 4,0 godziny oferta zostanie odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ. 

3.3.6. Niewpisanie czasu podstawienia środka zastępczego środka transportu skutkuje 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej  

z SIWZ. 

4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli 

przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w liczbie przyznanych 

punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. 

5. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.  

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zgodnie  

z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane kryteria wyboru. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa zostanie zawarta, nie wcześniej niż w 6 dniu od daty przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu  

5 dni, w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp.  



znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2020.KK 

str. 18 

3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże 

termin i miejsce podpisania umowy (zaproszenie do zawarcia umowy), z zastrzeżeniem  

ust. 4. 

4. Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy (wówczas 

zaproszenie nie będzie wysyłane). W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego 

egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy lub Zamawiający prześle 

przygotowaną umowę wraz z załącznikami w formacie PDF wraz z instrukcją postępowania. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem 

umowy do niezwłocznego przekazania:  

6.1. informacji dotyczącej wyznaczenia osób reprezentujących Wykonawcę  

i upoważnionych do podpisania umowy; 

6.2. aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że jest 

on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej za szkody wyrządzone, w związku lub przy okazji wykonywania umowy 

(o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty); 

6.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego ze wskazaniem wymaganej ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę; 

6.4. informacji w formie pisemnej o powierzeniu wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy/Podwykonawcom o wartości lub procentowej części zamówienia, jaka 

zostanie im powierzona (jeżeli Wykonawca nie przedstawił informacji na etapie 

składania ofert); 

6.5. umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w przypadku wyboru oferty złożonej 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

7. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość 

kapitału zakładowego tego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest 

zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek 

handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).  

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy – 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem treści oferty.  

2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1, a w 

szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych 

warunków:  

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących 

podatku VAT powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość proporcjonalnego 

zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) zmiana terminów (dni) i częstotliwości oraz zmiana miejsca odbioru/ dowozu prób, 

niepowodująca zmiany wynagrodzenia albo zmiana uprawnionego do przeprowadzania 

badań odpowiedniego laboratorium – w przypadku zmiany przepisów, wytycznych, które 

mają wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy; 

3) zmiana terminów, częstotliwości i sposobu realizacji usługi lub miejsca dowozu prób, 

polegająca na zmianie dni lub godzin realizacji usługi, miejsca dowozu albo 

konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, a zmiana taka będzie konieczna do 

prawidłowego wykonania umowy lub gdy działania osób trzecich uniemożliwiają 

wykonanie prac, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie takich osób. 

3. Zmiana postanowień Umowy lub jej załączników mogą nastąpić jedynie za zgodą obu 

Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.  

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, przysługuje 

odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

1.3. odrzucenia oferty odwołującego; 

1.4. opisu przedmiotu zamówienia; 

1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone przez Wykonawcę odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:  

2.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób;  
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2.2. w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec treści 

ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ). 

3. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego 

wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

XX. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 

TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 

 

XXI. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 

1. Czynności kierowania pojazdami mechanicznymi i transport ręczny (wskazane w rozdziale III 

ust. 8) w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osobiście lub przez zatrudniony przez nich personel zwany dalej 

„Pracownikami”. 

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca udokumentuje 

przesłaniem stosowanej informacji do Zamawiającego (o której mowa w rozdziale XVI ust. 6 

pkt 6.3 SIWZ). 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z pracownikami. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami wykonującymi prace w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego w ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę i będą naliczone kary umowne,  

o których mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

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:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 

Lekarz Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn; inspektorem 

ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie jest 

Pan Jacek Białkowski, tel. 89 524-14-92, rodo@olsztyn.wiw.gov.pl . 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługi 

transportu prób do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2020.KK 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub w celu realizacji umowy. 

mailto:rodo@olsztyn.wiw.gov.pl
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3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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 czas trwania 

umowy. 

5. 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. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) 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;  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3) 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.  

 

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Strona internetowa jest stroną Zamawiającego i ma następujący adres: 

wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl 

2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, informacje: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl lub na adres podany w ust. 3. 

3. Zamawiający będzie używał zamiennie do przesłania wezwań, zawiadomień adresu e-mail: 

k.kawecka@olsztyn.wiw.gov.pl lub adm@olsztyn.wiw.gov.pl  

 

XXIV. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami. 

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp załączniki do protokołu postępowania udostępnia się 

Wykonawcy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem dokumentów stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

 

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
mailto:adm.zamowienia@olsztyn.wiw.gov.pl
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2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

2.1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu podpisanego wniosku; 

2.2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;  

2.3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty; 

2.4. udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny.  

 

 

Załączniki do SIWZ: 

- załącznik nr 1 a i b – Opis przedmiotu zamówienia 

- załącznik nr 2 – Formularz oferty 

- załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

- załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

- załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług  

- załącznik nr 6 – Wzór umowy 

- załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

- załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego  

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  

w Olsztynie  

 

/-/Dorota Daniluk 

30.12.2020 

__________________________ 

(data, podpis) 


