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i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063. 
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SPIS TREŚCI  

I Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
II Tryb udzielenia zamówienia. 

III Opis przedmiotu zamówienia. 
IV Termin wykonania zamówienia. 
V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
VI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.    
VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach 
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.  

IX Wymagania dotyczące wadium. 
X Termin związania ofertą. 

XI Opis sposobu przygotowywania ofert.  
XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XIII Opis sposobu obliczenia ceny. 
XIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 
możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert  
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVII 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.  

XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

XIX Podział zamówienia na części. 
XX Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 
XXI Opis sposobu przygotowania ofert wariantowych. 

XXII Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.  

XXIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych.  

XXIV Klauzula informacyjna RODO. 
 
Załączniki:  
zał. nr 1 - Formularz ofertowy  

zał. nr 2 - Formularz cenowy, 

zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

zał. nr 3a - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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zał. nr 4 - Wykaz dostaw, 

zał. nr 5 – Wykaz osób, 

zał. nr 6 – Wykaz pojazdów,  

zał. nr 7 -  Projekt umowy,  

zał. nr 7.1 – Protokół reklamacji, 

zał. nr 7.2 – Oświadczenie Wykonawcy, 

zał. nr.7.3 – Opis przedmiotu zamówienia, 

zał. nr.7.4 -  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

zał. nr.7.5 -  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

zał. nr.7.6 – Klauzula RODO, 

zał. nr 8 -  Oświadczenie o podwykonawcach, 

zał. nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa  

o „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego 

tj. 45/20.  

II..  NNAAZZWWAA  ((FFIIRRMMAA))  OORRAAZZ  AADDRREESS  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO..  

SKARB PAŃSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063, ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa 

NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333 

IIII..  TTRRYYBB  UUDDZZIIEELLEENNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Pzp dla dostaw i usług.  

IIIIII..  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..    

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zakup wody mineralnej wraz z transportem, rozładowaniem  

i dostarczeniem do magazynów i pomieszczeń służbowych Jednostki Wojskowej Nr 2063 

i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063 (kod CPV: 15981000-8). 

2. Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Oferta Wykonawcy” 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone  



SIWZ sprawa nr: 45/20 

str. 4 
 

w Rozdz. V i VII SIWZ. 

IIVV..  TTEERRMMIINN  WWYYKKOONNAANNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

Zamówienie wykonywane będzie od podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.  

VV..  WWAARRUUNNKKII  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  DDOOKKOONNYYWWAANNIIAA  OOCCEENNYY  

SSPPEEŁŁNNIIAANNIIAA  TTYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW..    

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

3)  zdolności technicznej lub zawodowej; 

3. Ad. 1) Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

a)   ważną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia 

warunkowego zatwierdzenia zakładów (dotyczy zatwierdzenia celów związanych  

z prowadzeniem działalności związanej z przedmiotem umowy), które produkują lub 

wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do 

obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego , nie objęte urzędową kontrolą organów 

Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.) lub 

zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących 

rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 

żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 106 poz. 730 z późn. zm.); 

b) ważną decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej 

Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą dopuszczenia środka transportu do przewozu 

artykułów spożywczych; 
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c)  ważny protokół kontroli (lub inny dokument) właściwego organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie stosowania 

zasad systemu HACCP lub inny dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego 

systemu HACCP lub stosowanie zasad systemu HACCP, (na podst. art. 73 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r., poz. 

1252 z późn. zm.); 

Ad. 2) Zamawiający na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga: 

a)  dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.  

Ad. 3) Zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

wymaga: 

załączenia wykazu wykonanych dostaw (minimum 3 dostaw), a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej dostawy 

potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż: 100 000,00 zł brutto (na 

formularzu określonym w zał. nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, 

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

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są 

referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 SIWZ. UWAGA: Za 

dostawy tego samego rodzaju Zamawiający uzna dostawy przedmiotów  

o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia. 

b)    wykaz osób (minimum 2 osoby) uprawnionych do wykonywania czynności 

związanych z realizacją przedmiotu umowy (kierowcy środków transportu) 

posiadających orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 
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przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia na inne osoby, zgodnie art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - zał. nr 5 

– Wykaz osób. 

c) aktualny pisemny wykaz posiadanych sprawnych, specjalistycznych środków 

transportu (minimum 2 pojazdy) dopuszczonych do transportu artykułów 

żywnościowych na podstawie decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 61, art. 62 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.  

U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.) -  zał. nr 6 – Wykaz pojazdów; 

4. Zgodnie z Rozdz. V ust. 2 pkt 3 ppkt a, każdy z członków konsorcjum musi wykazać się 

posiadaniem doświadczenia w zakresie realizacji usług odpowiadających przedmiotowi 

zamówienia, w taki sposób, iż: 

Jeden z konsorcjantów składa wykaz wykonanych dostaw (minimum 2 dostaw), 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (na formularzu określonym 

w zał. nr 4 do SIWZ), na kwotę każdej dostawy potwierdzonej odrębną umową nie 

mniejszą niż 80 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

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

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed terminem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Pozostali z konsorcjantów składają, każdy oddzielnie, wykaz wykonanych dostaw 

(minimum 2 dostaw), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
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(na formularzu określonym w zał.nr 4 do SIWZ), na kwotę każdej dostaw 

potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto wraz z podaniem 

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

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są 

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

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy: w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

5. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie 

tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 (w 

zakresie Wykazu osób) Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną sytuację 

ekonomiczną i finansową oraz łączny potencjał kadrowy i techniczny w zakresie 

dysponowania pojazdami. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, 

Wykonawcy Ci, na żądanie Zamawiającego przedstawią przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych podmiotów,  

w tym sposób reprezentacji Zamawiającego. 

VVII..   PPOODDSSTTAAWWYY  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA..  

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie   

art. 24 ust 5 pkt 2 - 4 i 7 - 8 ustawy Pzp. 

 

VVIIII..  WWYYKKAAZZ  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  LLUUBB  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW,,  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCYYCCHH  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  

WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKK  PPOODDSSTTAAWW  DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA..  

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 

w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Do oferty każdy Wykonawca, członek konsorcjum, podwykonawca musi dołączyć 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
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w oświadczeniach stanowiących załącznik 3a i 3b do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o  zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń 

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

ustawy Pzp. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy następujące 

dokumenty (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13. 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, 

w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 
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3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotną wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

4) odpis 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. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 25 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) zgodnie z Rozdziałem V SIWZ: 

1) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania; 

2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

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

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

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wyko-
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nawcy; 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do  realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do  dysponowania 

tymi osobami; 

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia 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. 

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
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za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostepnienia tych 

zasobów, chyba że za nie udostepnienie zasobów nie ponosi winy. 

11. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną. 

 UWAGA! Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa  Oświadczenia tych 

podmiotów Zał. Nr 3a i 3b do SIWZ (zgodnie z art. 25 a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp). 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu składa Oświadczenia tych podmiotów Zał. Nr 3a i 3b do SIWZ 

(zgodnie z art. 25 a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

12. 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: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach, określonych wart. 22a ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego 

przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione  

w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ. 

14. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty wymienione  

w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 

sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 

SIWZ: 

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osobą której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 

i 6 ustawy; 

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 15 pkt 1 i ust. 15 pkt 2 lit. b, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym 

mowa w ust. 15 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem tego terminu; 
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4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osobą której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy Iub miejsce zamieszkania tej osoby; 

5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-

mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu; 

6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

o których mowa w Rozdz. VII ust. 5 SIWZ, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w Rozdz. VII ust. 5, składa dokument, o którym mowa w  ust. 15 pkt 

1,w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli 

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osobą, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

7)  W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osobą, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

VVIIIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  SSPPOOSSOOBBIIEE  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  

ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII  OORRAAZZ  PPRRZZEEKKAAZZYYWWAANNIIAA  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ    LLUUBB    DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW..    

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

http://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063. 
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2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie 

danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się 

komunikat, iż wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania 

muszą być doręczone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany 

SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków 

komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające 

pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 

MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
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6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zobowiązany jest: 

1) zaakceptować warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej Platformy, w zakładce „Regulamin" oraz 

uznania go za wiążący (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin); 

2) zapoznać się i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na 

Platformie, w zakładce Instrukcje (https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje). 

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania 

ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. 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. 

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

pośrednictwem Platformy. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze 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 

wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający będzie ma prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 

je pod adresem http://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063. 
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10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie udostępniona pod adresem: 

http://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

IIXX..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM..  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.  

TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ..  

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.  

XX..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWYYWWAANNIIAA  OOFFEERRTT..  

DLA OFERT SKŁADANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:  

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia 

i dokumenty (jeśli Zamawiający wymaga), bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek 

zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, oraz dotyczące 

Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż 

oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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 przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

2. Ofertę składa się na wypełnionym formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ z podaniem ceny netto, brutto i kryterium oceny ofert. 
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3. Ofertą Wykonawcy poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale V 

i VII SIWZ jest „Formularz cenowy/Oferta Wykonawcy” stanowiący załącznik nr 2 do 

SIWZ, wraz z podaniem ceny netto w zł, stawki podatku VAT oraz wartości brutto w zł 

wszystkich pozycji. 

4. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim, 

2) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy 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. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 

wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

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

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

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

chyba że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć tłumaczenie na język polski. 

10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 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 
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poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie 

z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę. 

11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 

100 MB. 

12. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, powinno być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 

13. Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania 

czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 10a ust. 5 ustawy 

musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinno być udzielone w tej samej formie. 

W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego. 

14. W przypadku, gdy szczególna forma pełnomocnictwa nie jest wymagana (nie obejmuje 

swoim zakresem uprawnienia do dokonywania czynności prawnych w postępowaniu, 

dla których wymagana jest szczególna forma elektroniczna), może ono zostać złożone 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii 

poświadczonej za zgodności z oryginałem przez notariusza opatrzonej jego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. 

16. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty 

skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca może złożyć ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie 

one zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przez 

Zamawiającego w treści wzorów załączonych do SIWZ. 

17. Wykonawca winien wczytać ofertę jako załącznik na Platformie, według Instrukcji 

korzystania z Platformy, przy użyciu zakładki „Załączniki”. 
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18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (złożenie oferty 

w zakładce Pytania/Informacje). 

19. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). W tym celu należy ofertę podzielić na część jawną 

i część tajną, każdy z plików opisać w nazwie oraz w zawartości, aby nie budziło to 

żadnych wątpliwości i niekiedy – stosownie do życzenia zamawiającego - spakować 

w dwa osobne foldery. Należy ponadto sprostać wymogowi wyraźnego zastrzeżenia 

tajemnicy oraz jego uzasadnienia, kreujące skuteczność zastrzeżenia, oraz zaznaczyć 

polecenie w systemie dotyczące utajnienia dokumentu. 

20. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż 

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

21. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

DLA OFERT SKŁADANYCH W WERSJI PAPIEROWEJ: 

1. Ofertę składa się na wypełnionym formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ z podaniem ceny netto, brutto i kryterium oceny ofert. 

2. Ofertą Wykonawcy poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale V 

i VII SIWZ jest „Formularz cenowy/Oferta Wykonawcy” stanowiący załącznik nr 2 do 

SIWZ, wraz z podaniem ceny netto w zł, stawki podatku VAT oraz wartości brutto w zł 

wszystkich pozycji. 

3. Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca powinien 

uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty. 

4. Oferta i dołączone do niej oświadczenia muszą być sporządzone 

 w języku polskim, na piśmie (maszyną do pisania, komputerowo, ręcznie długopisem 

lub nieścieralnym atramentem).  
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5. W przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie realizowany we współpracy  

z innymi Podwykonawcami, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania   

w ofercie, którą z części zamówienia powierza do wykonania podwykonawcom.  

6. Oferta i oświadczenia Wykonawcy powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 

podpisywania ofert i opieczętowane pieczątką służbową tej osoby. Również wszystkie 

miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kserokopię jakiegoś 

dokumentu, zgodność kserokopii z oryginałem powinna być potwierdzona przez osobę 

upoważnioną do podpisywania oferty oraz opatrzona datą potwierdzenia. Kserokopię 

należy opisać następująco: „za zgodność z oryginałem”.  

9. Każda wypełniona strona oferty i załączników powinna być opatrzona kolejnym 

numerem (obowiązuje numeracja ciągła wszystkich dokumentów od pierwszej do 

ostatniej kartki) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę  

z jedną ceną netto (bez podatku VAT) i ceną brutto. Cena ofertowa powinna być 

podana cyfrowo i słownie za całość zamówienia. Wykonawca nie będący płatnikiem 

podatku od towarów i usług (VAT) ma obowiązek ten fakt określić  

w składanej ofercie. 

11. Oferta składana pocztą powinna być zapakowana w dodatkowe opakowanie (kopertę), 

tak aby jej rozpakowanie w miejscu składania ofert nie spowodowało naruszenia 

oferty właściwej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert 

z winy leżącej po stronie Wykonawcy.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia itp. do 

złożonej oferty przed terminem składania ofert w następujący sposób:  

1) powiadomienie o wprowadzeniu w/w zmian musi być złożone Zamawiającemu na 

takich samych zasadach jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej 

kopercie z napisem „ZMIANA”,  
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2) Wykonawca nie może wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania 

ofert.  

14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z  postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie ”WYCOFANIE”. Złożone 

oferty których dotyczy adnotacja  „WYCOFANIE” nie będą odczytywane.  

16. Zamawiający udostępni protokół, a załączniki do protokołu, po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na pisemny wniosek osoby 

zainteresowanej złożony w  siedzibie Zamawiającego.  O miejscu,  terminie  oraz  

sposobie  udostępnienia  ofert  zainteresowany zostanie poinformowany.  

17. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę (materiały i dokumenty ofertowe) powinna 

być zaadresowana do Zamawiającego oraz opatrzona napisem:  

 

Nazwa (firma) wykonawcy 
adres Wykonawcy 
e-mail 

Jednostka Wojskowa Nr 2063 
ul. S. Banacha 2 
02-097 WARSZAWA 
(adres do korespondencji:  
ul. S. Banacha 2,  
00-909 Warszawa 60) 
 
  

Zakup i dostawa wody mineralnej, sprawa nr: 45/20” 

Nie otwierać przed dniem 27.11.2020 r. do godz. 10:30 
 

XXII..  MMIIEEJJSSCCEE  OORRAAZZ  TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  II  OOTTWWAARRCCIIAA  OOFFEERRTT..  

DLA OFERT SKŁADANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:  

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063 w terminie do dnia 

27.11.2020 r. do godz. 08:45. 

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy 
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Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za 

pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania 

ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed 

złożeniem oferty. 

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) 

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

6.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego 

tj. w Jednostce Wojskowej Nr 2063 przy ul. S. Banacha 2 w Warszawie pokój nr 220.   

7. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy. Otwarcie ofert 

jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie w sekcji 

„Komunikaty” na stronie danego postępowania. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

(https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063) informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, ilości zaproponowanych zamienników. 

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje za pośrednictwem Platformy (formularz „Wyślij 

wiadomość” na stronie danego postępowania) Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. Wykonawca ma prawo wglądu do złożonych ofert, z wyłączeniem dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia  

na zasadach określonych w Rozdziale V ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania udzielenie 

zamówienia publicznego, jak również na zasadach określonych w ustawie z dnia 
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6 września, 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 

z późn. zm.). Zgodnie z art. 96 ust 3 - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  

lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 

oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski  o dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

DLA OFERT SKŁADANYCH W WERSJI PAPIEROWEJ: 

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Jednostki Wojskowej Nr 2063 pok. nr 225                              

w Warszawie przy ul. S. Banacha 2, w godz. od 730 do 900 i od 1100 do 1500 , natomiast  

w dniu 27.11.2020 roku do godziny 08:45, osobiście lub pocztą (decyduje data i godzina 

wpłynięcia do kancelarii). 

2. Wszystkie oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania. 

3. W razie przesyłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem innych instytucji 

doręczycielskich, Zamawiający jako termin złożenia oferty uzna termin otrzymania 

przesyłki (oferty), a nie termin nadania przesyłki (oferty) w urzędzie pocztowym lub 

innej instytucji doręczycielskiej. 

4. Publiczne otwarcie kopert z ofertami przez komisję przetargową nastąpi w dniu 

27.11.2020 r. o godz. 10:30 w Jednostce Wojskowej Nr 2063 przy  

ul. S. Banacha 2 pokój nr 220.   

1) Otwarcie i ocena ofert będą miały następujący przebieg: podanie składu komisji 

przetargowej; 

2) podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

3) otwarcie ofert i przekazanie zebranym Wykonawcom:  

a) nazwy/firmy oraz adresu Wykonawcy;  

b) wysokości oferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków 

płatności oraz gwarancji.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) nazw/firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich uczestników zgodnie 

z postanowieniem ustawy Pzp.  

7. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

Zamawiający określi termin zawarcia umowy.  

XXIIII..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  CCEENNYY..  

1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie formularza cenowego (załączniki Nr 2 

do SIWZ) dla każdej komórki danego asortymentu w sposób:            

a) w kolumnie nr 4 należy wpisać cenę jednostkową netto (PLN),  

b)  kolumna nr 6 liczona jest z iloczynu kolumny nr 4 i kolumny nr 5, 

c) w kolumnie nr 7 należy wskazać stawkę podatku VAT, za którą odpowiada 

Wykonawca, 

d) kolumna nr 8 wynika z powiększenia wartości z kolumny nr 6 o stawkę podatku VAT  

z kolumny nr 7 i stanowi cenę oferowaną przez Wykonawcę, 

e) w kolumnie nr 9 należy wpisać nazwę oferowanego produktu (towaru) oraz nazwę 

producenta. 

2.    Pominięcie chociażby jednej pozycji z tabeli  będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

3. W oferowanej cenie uwzględnić należy następujące koszty: koszt opakowań, koszt  

transportu, koszt ubezpieczenia oraz dostawy z wniesieniem w miejsca wskazane przez 

Zamawiającego. 

4. UWAGA!  Wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku np.: (0,455~0,46; 

0,454~0,45). 

XXIIIIII..  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW,,  KKTTÓÓRRYYMMII  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  SSIIĘĘ  KKIIEERROOWWAAŁŁ  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  

OOFFEERRTTYY,,  WWRRAAZZ  ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  WWAAGG  TTYYCCHH  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  II  SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT,,  AA  JJEEŻŻEELLII  

PPRRZZYYPPIISSAANNIIEE  WWAAGGII  NNIIEE  JJEESSTT  MMOOŻŻLLIIWWEE  ZZ  OOBBIIEEKKTTYYWWNNYYCCHH  PPRRZZYYCCZZYYNN,,  ZZAAMMAAWWIIAAJJAACCYY  
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WWSSKKAAZZUUJJEE  KKRRYYTTEERRIIAA  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT  WW  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCII  OODD  NNAAJJWWAAŻŻNNIIEEJJSSZZEEGGOO  DDOO  

NNAAJJMMNNIIEEJJ  WWAAŻŻNNEEGGOO..  

1.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający przyjmuje następujące kryteria: 

a) cena – 60 pkt 

b) czas realizacji zamówienia od chwili zgłoszenia zamówienia – 40 pkt – liczony  

w  pełnych godzinach, za każdą rozpoczętą godzinę, jednak nie mniej niż 24h i nie 

więcej niż 48h, zadeklarowany w załączniku „Oferta Wykonawcy” (nr 1 do SIWZ); 

W zakresie oceny ofert zostanie przyznana liczba punktów obliczona ze wzoru: 

C = (Cn / Co) ×60 + (Tn/To)×40 

C – łączna ilość punktów; 

Cn – najniższa oferowana cena; 

Co – cena oferty ocenianej; 

 Tn – czas najkrótszy realizacji zamówienia od chwili zgłoszenia zamówienia; 

 To -  czas realizacji zamówienia ocenianej oferty od chwili zgłoszenia zamówienia. 

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę niepełnej liczby godzin np.: 24,6 

godziny lub 24 godzin i 36 minut Zamawiający przyjmie pełną wartość 24 godziny.  

W przypadku podania czasu reakcji krótszego niż 24 godziny, Zamawiający do oceny oferty 

przyjmie 24 godziny, a do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w formularzu ofertowym. 

W przypadku wskazania czasu reakcji dłuższego niż 48 godzin, oferta zostanie odrzucona.  

W przypadku nie wskazania w formularzu oferty żadnego czasu reakcji, oferta zostanie 

odrzucona. 

Najkorzystniejsza zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według 

w/w kryterium w skali  0 – 100 pkt. 

Najkorzystniejsza suma punktów (C) stanowić będzie o wyborze oferty.  

Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert.  

UWAGA 1: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ dane podlegające ocenie kryteriów poza cenowych.  
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XXIIVV..  IINNFFOORRMMAACCJJĘĘ  OO  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCIIAACCHH,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  ZZOOSSTTAAĆĆ  DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  

WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY  WW  CCEELLUU  ZZAAWWAARRCCIIAA  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO..  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Pzp i w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.  

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich uczestników postępowania. 

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

XXVV..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  UUMMOOWWYY..  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXVVII..  IISSTTOOTTNNEE  DDLLAA  SSTTRROONN  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA,,  KKTTÓÓRREE  ZZOOSSTTAANNĄĄ  WWPPRROOWWAADDZZOONNEE  DDOO  TTRREEŚŚCCII  

ZZAAWWIIEERRAANNEEJJ  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO,,  OOGGÓÓLLNNEE  WWAARRUUNNKKII  

UUMMOOWWYY  AALLBBOO  WWZZÓÓRR  UUMMOOWWYY,,  JJEEŻŻEELLII  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  WWYYMMAAGGAA  OODD  WWYYKKOONNAAWWCCYY,,  

AALLBBOO  ZZAAWWAARRŁŁ  ZZ  NNIIMM  UUMMOOWWĘĘ  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  NNAA  TTAAKKIICCHH  

WWAARRUUNNKKAACCHH..  

1. Załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest projekt 

umowy w wersji opracowanej przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w tym projekcie umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 

zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie umowy, zał. nr 6 do SIWZ). 

 

XXVVIIII..  PPOOUUCCZZEENNIIEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRAAWWNNEEJJ  PPRRZZYYSSŁŁUUGGUUJJĄĄCCYYCCHH  WWYYKKOONNAAWWCCOOMM  

WW  TTOOKKUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ustawy Pzp. 

XXVVIIIIII..  PPOODDZZIIAAŁŁ  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  NNAA  CCZZĘĘŚŚCCII..  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XXIIXX..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAACCHH,,  OO  KKTTÓÓRRYYCCHH  MMOOWWAA  WW  AARRTT..  6677  

UUSSTT..  11  PPKKTT  66  II  77  UUSSTTAAWWYY  PPZZPP..  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. 
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XXXX..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAANNIIAA  OOFFEERRTT  WWAARRIIAANNTTOOWWYYCCHH  OORRAAZZ  MMIINNIIMMAALLNNEE  

WWAARRUUNNKKII  JJAAKKIIMM  MMUUSSZZĄĄ  OODDPPOOWWIIAADDAAĆĆ  OOFFEERRTTYY  WWAARRIIAANNTTOOWWEE..  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXXXII..  ADDRREESS  PPOOCCZZTTYY  EELLEEKKTTRROONNIIZZNNEEJJ  LLUUBB  SSTTRROONNYY  IINNTTEERRNNEETTOOWWEEJJ  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO,,  JJEEŻŻEELLII  

ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  DDOOPPUUSSZZCCZZAA  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIEE  SSIIĘĘ  DDRROOGGĄĄ  EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNĄĄ..    

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający będzie 

umieszczał na stronie Platformy zakupowej. 

XXXXIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAALLUUTT  OOBBCCYYCCHH,,  WW  JJAAKKIICCHH  MMOOGGĄĄ  BBYYĆĆ  PPRROOWWAADDZZOONNEE  

RROOZZLLIICCZZEENNIIAA  MMIIĘĘDDZZYY  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYYMM  AA  WWYYKKOONNAAWWCCĄĄ,,  JJEEŻŻEELLII  ZZAAMMAAWWIIJJĄĄCCYY  

PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  RROOZZLLIICCZZEENNIIAA  WW  WWAALLUUTTAACCHH  OOBBCCYYCCHH..  

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 

krajowej (PLN). 

XXXXIIIIII..  KKLLAAUUZZUULLAA  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNAA  RROODDOO..  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Wojskowa 

Nr 2063 z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 2 00-909 Warszawa, 

reprezentowanym przez Dowódcę. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Paulina KANDER: jw2063.iod@ron.mil.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana 

zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

4) Pani/Pana danych osobowych są udostępniane: 

- podmiotom publicznym upoważnionym z mocy prawa; 

- jednostkom oraz instytucjom wojskowym w zakresie ich kompetencji. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 

organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  

z przepisów prawa będących podstawą przetwarzania w tym przypadku okresu 

niezbędnego do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  
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danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem, z zastrzeżeniem pkt 8. 

8) Prawa, o których mowa w pkt 7 nie stosuje się w przypadkach wynikających  

z przepisów powszechnie obowiązujących. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe jest dobrowolne. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania. 

 

Opracował sekretarz komisji: ………………………..…………. 

Uzgodniono:  

pod względem merytorycznym 

Szef Sekcji Materiałowej ………………………..…………. 

pod względem merytorycznym 

i zgodnością z ustawą Pzp 

Kierownik Sekcji  

Zamówień Publicznych   

………………………..…………. 

Przewodniczący komisji: ………………………..…………. 

Członkowie komisji: 

 

………………………..…………. 

………………………..…… 

………………………..…… 
 

 

pod względem prawnym 

Radca Prawny ………………………..…………. 

 


