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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,         

ul. 3-go Maja 16, 41-800 Zabrze 

Numer tel.: 32 277 78 68 

Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: na platformie zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze 

                                               

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp” 

2. W postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 i 1495 z późn. zm.) 

 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych, 

kremacyjnych i cmentarnych na terenie gminy Zabrze dla podopiecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ  

3. Główny kod CPV:   

98370000-7 usługi pogrzebowe i podobne 

 98371000-4 usługi pogrzebowe 

98371100-5 usługi cmentarne oraz kremacyjne.   

 

VI. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia – do 23.07.2023 r., z zastrzeżeniem, że termin wykonania 

zamówienia rozpocznie wraz z  zakończeniem realizacji obecnie obowiązującej umowy na 

świadczenie usług pogrzebowych, natomiast nie później niż w dniu 24.07.2022 r. 

 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.  

 

VIII PODWYKONASTWO 



3 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy 

(firmy) tych podwykonawców. 

 

IX POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby,składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 

XIV SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z 

katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XIV SWZ 

X INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
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w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 

 

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej . 

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się wyłącznie przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną|(Dz.U. z 2020, poz. 344|) tj.  

postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze 

2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, 

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących 

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo 

zamówień publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania/inne  

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie 

przycisku 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do zamawiającego.  

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

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 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze
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wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 

szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

b) 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, 

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) 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. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

www.platformazakupowa.pl. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

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

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

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

10. Zapytania kierowane na adres mailowy Zamawiającego na skrzynkę ePUAP – nie będą 

rozpatrywane. 

11. Korzystanie z platform zakupowej jest nieodpłatne. 

12. Korzystnie z Platformy zakupowej nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie 

zakupowej. 

13. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez 

zakładkę “Załóż konto”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca 

otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać  pierwszego logowania do Platformy 

zakupowej. 
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14. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu w sekcji “Formularz” załącza 

niezbędne dokumenty odpowiednio jako dokumenty jawne( np. oferta, wniosek 

Wykonawcy oraz dokumenty niejwane(tajemnica przedsiębiorstwa) poprzez 

wywołanie opcji załączania plików – ikona spinacza przy odpowiedniej kategorii 

dokumentów. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010) winny być złożone zgodnie z pkt 14 . Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca 

się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. Sposób dokonywania zmiany 

lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

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

16. W sekcji “Załączniki do postępowania” przedmiotowego postępowania Zamawiający 

zamieszcza dokumentację postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu 

ikony przedstawiającej chmurę ze sktrzałką skierowaną w dół przy danym załączniku. 

17. Sekcja “FORMULARZ” służy Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub 

oświadczeń składanych razem z ofertą. 

18. Wykonawca może zwrócic sie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści 

SWZ. Pytania Wykonawców muszą być przekazane Zamawiającemu w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej w sekcji “Komunikaty” 

używając opcji “Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści 

SWZ Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w spawie 

uddzielenia wyjaśnień wysłali również treść pytań w wersji elektronicznej 

edytowalnej. 

19. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

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

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiająceg  nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminum składania ofert. 

20. Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje SWZ są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców. 

21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu skłdania ofert, zmienić treść SWZ. Zmiana treści SWZ może wynikać z pyyań 

zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną 

zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze
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22. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu na jego złożenie 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

23. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze 

24. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada w sobotę lub w dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

25. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SWZ i udostępni informację na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze. 

26. Zamawiający zastrzega, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XII. Wskazanie osob uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

- Klaudia Dębowska  -  Dział Pomocy Środowiskowej  

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

- Katarzyna Janota-Kowalczyk, Jolanta Dziura, Agnieszka Polak -  Dział 

Administracji i Zamówień Publicznych,  

w sprawach formalno-prawnych. 

e-mail: zamowienia@mopr.zabrze.pl 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie. 

 

XIII. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dn. 

15.06.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed upływem terminu 

zwiazania oferta określonego w SWZ, Zamawiajacy przed upływem terminu 

zwiazania oferta zwraca sie jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niz 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu zwiazania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu zwiazania oferta. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego w SWZ 

https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze
https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze
mailto:zamowienia@mopr.zabrze.pl
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1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w 

preferowanym formacie danych: .pdf, .doc, .docx, odt. i opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
1
. 

2. Oferta, oświadczenie z art. 125 ust 1 oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były 

wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym  podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny lub elektronicznym podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty 

Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 

systemu. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

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

rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

4. Oferta powinna być: 

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

b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem 

zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrznmy. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz 

plików XAdES. 

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

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko 

jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe 

spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

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

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

                                                           
1
 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożona oferta korzysta z katalogu formatów wskazanych 

w załączniki nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych(Dz.U z 2017 r., poz.2247 ze zm). Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do 

naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców i jednocześnie musi umożlkiwiać użycie kwalifikowalnego 

podpisu elektronicznego. Wykonawca może korzystać z innych formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(Dz.U z 2017 r., poz.2247 ze zm) 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://platformazakupowa.pl/
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9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 

a. .zip  

b. .7Z 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 

uznane za złożone nieskutecznie. 

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 

maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z 

podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

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

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

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

terminem składania ofert/wniosków.  

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności 

plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

25. Do oferty należy załączyć: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1; 
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2. Jednostkowe formularze cenowe – Załącznik Nr 1A, 1A.a, 1B, 1B.b, 1C  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2; 

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3; 

5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

7. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane) do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w 

takiej samej formie, jak składana jest oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza 

się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

8. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji I Działaności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 

potwierdzającego, że osoba działająca w imikeniu Wykonawcy jest umocowana do jej 

reprezentowania, jeśli ofertę skłąda osoba porwadząca działalność gospodarczą lub 

podmiot jest wpisany do w/w rejestrów. 

UWAGA : Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 

mowa pkt 9 niniejszego rozdziału, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych I ogólnodotępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z 

Wykonawców w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu.  W przypadku polegania na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów udostępniajacych zasoby, oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu składa podmiot udostępniający zasoby w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie z Rozdziałem X. 

10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów zgodnie Rozdziałem XVII pkt 3 i 4.  

11. Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. XIX SWZ. 

12. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiazanie podmiotu trzeciego o 

udostępnieniu zasobów (jeżeli dotyczy) muszą być złożone w oryginale.  

13. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

 

XV. Termin składania i otwarcia ofert 
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1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze  nie 

później niż do dnia 17.05.2022 r. do godziny 08.00 

2. Sposób złożenia oferty za pośrednictwem paltformazakupowa.pl oraz potwierdzenie 

złożenia ofertyzostał opisany w intrukcji użytkownia oraz w Rozdziale XIV SWZ. 

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

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien 

złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 

osobno , gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio 

w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Za datę złożenia 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. 

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

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2022 o godzinie 09.00 

9. Otwarcie ofert jest niejawne. 

10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej  

prowadzonego postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

10.1nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

10.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

XVI. Podstawy wykluczenia 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 108 ust. 

1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje  wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 

ustawy Pzp. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/mopr_zabrze
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu jezeli spełnił przesłanki określone w art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o 

których mowa w pkt 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

6. Z powstępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę  na postawie Art. 7. 

1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego 

XVII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób szczególny. 

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, iż dysponuje: 

a. Minimum jednym specjalistycznym środkiem transportu do przewozu zwłok. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniający zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt 3 potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

4.2 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia, 

4.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą.  
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XVIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie 

z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt XVIII 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, oświadczenie składa podmiot udostępniający zasoby. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem 

nr 2 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt XVIII 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu . 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

oświadczenie składa podmiot udostępniający zasoby w zakresie w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., o braku podstaw wykluczenia oraz 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi dowód tymczasowo zastępujący 

podmiotowe środki dowodowe. 

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia. 

6. Zamawiający wymaga złożenia następujacych podmiotowych środków dowodowych 

w prowadzonym postępowaniu; 

6.1  wykaz wyposażenia zakładu, tj. wykaz specjalistycznych środków transportu do 

przewozu zwłok dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z 

ZAŁĄCZNIKEM NR 5 do SWZ. 

 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

7.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

7.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń 

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 
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grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XIX. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą 

przedmiotowych środków dowodowych. 

2. W przypadku żądania określonych przedmiotowych środków dowodowych 

zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli 

potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniaja określone przez zamawiającego 

wymagania, cechy lub kryteria. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe sa niekompletne, zamawiający wzywa do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

4. Postanowienia pkt 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 

oceny ofert lub, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta 

podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych 

środków dowodowych. 

 

XX. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art 3 ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001. Ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowania o cenachtowarów i usług.(Dz.U. z 

2019.poz.178|). 

Cenę oferty stanowi suma watości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 1A, 1A.a, 1B, 1B.b, 1C (Jednostkowe 

formularze cenowe) do SWZ, jako cenę brutto z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] oraz netto.  

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym oraz Kalkulacji Ceny stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu 

prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem 

nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd 

w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe 

przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 

3 pzp). 

5. Podana w ofercie cena musi uwzgledniać wszystkiem wymagania  zamawiającego 

określone w SWZ i obejmować wszystkie dodatkowe koszty zwiazane z realizację 

zamówienia. 

 

XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert  
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1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1.1.1. Cena                                                    waga 60 pkt 

1.1.2. Aspekty społeczne – zatrunienie osób niepłnosprawnych   

          waga 40 pkt 

 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów 

oraz ich wag.                                                                          

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym 

i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących 

zasad: 

 

KRYTERIUM: 
 

2.1 Cena (C) 
               Cena oferowana minimalna brutto 

    Cena   =         ________________________________ x 60 pkt 

                                   Cena badanej oferty brutto 

 

Maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną 

brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2.2 Aspekty społeczne (As) zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 40 pkt 
 

Ocena punktowa w kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w ofercie, według następujacej punktacji:  

 

a. Brak skierowania do wykonywania czynności w ramach realizacji  

zamowienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością  

zatrudnionej na umowę o pracę      0 pkt, 

b. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji  

zamówienia jednej osoby z niepełnosprawnością 

zatrudnionej na umowę o pracę      20 pkt. 

a. Skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji  

zamówienia co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością 

zatrudnionej na umowę o pracę      40 pkt. 

 

W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym 

kryterium Wykonawcy żadnych punktów. 

Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż 

nowa, proponowana osoba uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum 

tą samą liczbą punktów, jak osoba wskazana w ofercie. 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 40 pkt. 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według 

poniższego wzoru: 

L = C + As 

gdzie: 
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L – całkowita liczba punktów badanej oferty 

C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

As – całkowita liczba punktów za aspekty społeczne 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i             

pozostałych kryteriów oceny ofert. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny i 

innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która 

otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką 

samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą 

ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o 

którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ. 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcą, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

 

XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
a. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane 

w inny sposob. 

b. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamowienia publicznego przed 

upływem terminu, o ktorym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

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

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

d. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 
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e. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

f. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1.1  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

1.2  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione 

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego trescią przed upływem tego terminu. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIV. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych 
1. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ze względów 

techniczno – organizacyjnych zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na 

części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

w okolicznościach, o których mowa  w art. 95. 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności administracyjne i organizacyjne 

związane z realizacją usługi (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy); tj. m.in. załatwianie spraw 

administracyjnych i urzędowych związanych z organizacją pochówku, przygotowanie 

niezbędnej dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

(wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) inne dokumenty. 

Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w powyższych dokumentach takie jak: imię i 

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający 

przewiduje sankcje przewidziane w projekcie umowy, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 4 do 

SWZ. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

XXVI. Wymagania w zakresie  zatrudnienia osób, o których mowa  w art. 96 ust. 2 pkt. 

2. 
Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 

2 ustawy Pzp. 

 

XXVII. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłacznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94. 
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

 

XXVIII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiajacy nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.   

 

XXIX. Informacje dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiajacy nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonanania umowy. 

 

XXX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt. 7 i 8. 
Zamawiajacy nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8. 

 

XXXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą. 
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Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXXII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXXIII. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121. 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania zadań. 

XXXIV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż: 

1. .......................................................................................... Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z 

siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę 

Dymek; 

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest 

Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem 

iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848; 

3. ................................................... Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem 

prowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego powyżej kwoty 

130000 zł. oraz  zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej  na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b  i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

4. .......................................................................................... Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu                

o stosowną podstawę prawną, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 

2 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa 

Pzp”. 

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

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach                  

o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,  że 

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich 
1
; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO 
2
; 

c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO 
3
. 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

c) 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. 
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9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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. 

 

1 Wyjaśnienie: W związku z art. 75 Pzp ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, 

której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia dostępu do danych 

osobowych, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2 Wyjaśnienie: W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, 

której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do  sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

3 Wyjaśnienia: W związku z art. 19 ust. 3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania. 

XXXV. Postanowienia końcowe. 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

3. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki publiczne, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia 

nie zostały mu przyznane.     

 

Załączniki do SWZ 
14. Formularz oferty – Załącznik nr 1; 

15. Jednostkowe formularze cenowe – Załącznik Nr 1A, 1A.a, 1B, 1B.b, 1C  

16. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2; 

17. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3; 

18. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik 

Nr 4; 

19. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, tj. wykaz specjalistycznego środka transportu 

do przewozu zwłok, jakim dysponuje Wykonawca w celu realizacji zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym zasobem, zgodnie z 

ZAŁĄCZNIKEM NR 5 do SWZ. 

20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6. 

 

 

 


