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Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

w Poznaniu 

ul. Grunwaldzka 250 

60-166 Poznań 

tel.61 868 93 47, fax.61 661 93 60 

www.wiw.poznan.pl;  zamowienia@wiw.poznan.pl 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

na 

dostawę odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych 

z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR 

System "BC"  

 

 

 

obejmuje:  

1. Postanowienia ogólne 

2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

3. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) 

4. Jednolity dokument „JEDZ” (załącznik nr 3) 

5. Wzór umowy (załącznik nr 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej kwoty wyrażonej w złotych będącej równowartością 144 000 Euro 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

http://www.poznan.pl/
mailto:zamowienia@wiw.poznan.pl
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 

ul. Grunwaldzka 250 

60-166 Poznań 

tel.61 868-93-47, fax.61 661- 93 - 60 

www.wiw.poznan.pl; zamowienia@wiw.poznan.pl 

godziny pracy zamawiającego: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:  

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą”.  

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, 

w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówień odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazuje się za pośrednictwem Platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do wykrywania i ilościowego 

oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem 

ABI 7500 Fast Real Time PCR System „BC”. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

 

Nr CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne. 

 
IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych 
 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 

V.  Termin wykonania zamówienia 
 
Dostawy świadczone sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 

2019 r., w terminie określonym w ofercie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia 

pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi  

w SIWZ. 

http://www.wiw.poznan.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone 

dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, wymagane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wg formuły spełnia/nie spełnia. 

 

VII. Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy. Podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, 

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 

228 – 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o których mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13 Ustawy; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 

usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia  

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212, 1844 i 1855 oraz  

z 2016 r., poz. 437 i 544); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi  powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza: 

1) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830  

i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r., poz. 615), 

2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest  

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z  wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14 

Ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c Ustawy, jeżeli nie 
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upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

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

określony inny okres wykluczenia; 

2)  w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy, gdy osoba, o której mowa  

w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 

ust. 1 pkt 13 lit d Ustawy, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, 

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

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 

decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 

ostateczna; 

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

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

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

okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

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

okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Wypełniony załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 tj. opis 

przedmiotu zamówienia. Wymaga się, aby formularz ofertowy i opis przedmiotu 

zamówienia były sporządzone na oryginalnych drukach zamawiającego. Wszelkie 

istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej  

z SIWZ. 

 

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego 

dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia „JEDZ”) zgodnie  

z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

1) 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 także jednolite dokumenty dotyczące tych 

podmiotów, 

 

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć  wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
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wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące 

podwykonawców, 

 

3)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

 

IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu 

(Jednolity Europejski Dokument Zamówienia „JEDZ”). 

 

 

Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Ustawy 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. 

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 

 

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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 zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

 

2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 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 spłaty 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. 

 

3.  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 
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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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 Ustawy. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  

1) pkt. 1, 2 i 4 – 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; 

 

2)  pkt. 3 - 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 osoba, 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. 

 

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

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

  

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

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2), 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 lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2), składa 

dokument, o którym mowa w pkt. 2), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 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 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

tej osoby.  

Terminy wystawienia zastępczych dokumentów nie ulegają zmianie. 

 

6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 

 

7. Podwykonawstwo: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę 

firm podwykonawców, 

3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

4) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z  powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy, 

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z  odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, 

6) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 

 

8. Dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są 

składane w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub  

w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Niezłożenie ww. dokumentów w toku postępowania lub złożenie ich 

w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. 

 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim  

w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na 

https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
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stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 

pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

3. Pracownikami zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów i udzielania 

wyjaśnień są: Daria Bartoszewska / Tadeusz Domański (tel. 61 868 47 48) 

codziennie w godz. 10: 00 – 12: 00, email: zamowienia@wiw.poznan.pl. 

4. Zamawiający wszelkie informacje dla Wykonawców dotyczące np. odpowiedzi na 

pytania czy modyfikacji SIWZ, będzie przekazywał w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy zakupowej w sekcji „Komunikaty”. 

5. 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 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1320), Zamawiający określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 

zakupowej, 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 przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

 Explorer minimalnie wersja 10 0. 

 d) włączona obsługa JavaScript 

 e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący 

 format plików pdf. 

6. Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, są sporządzane w jednym z formatów danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone  

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" 

oraz uznaje go za wiążący. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej 

dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej 

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

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

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 600,00 PLN 

 

mailto:zamowienia@wiw.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

  1)  w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego nr NBP O/O Poznań 13 

1010 1469 0039 2613 9120 0000 

  2) w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

  3)  w gwarancji bankowej 

  4)  w gwarancji ubezpieczeniowej 

  5)  w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 

 

W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w punktach od 2) do 5) 

należy je złożyć w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (Platforma zakupowa).   

 

XI.  Termin związania ofertą 

 

Składający ofertę pozostają nią związani przez cały okres postępowania 

przetargowego, jednak nie dłużej jak 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności  

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy zakupowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzi się w języku polskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na 

wniosek Wykonawcy zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju,  

w którym zamówienie jest udzielane.  

 

2. Oferta winna być przygotowana w języku polskim (wymagane przez SIWZ 

dokumenty dołączane do oferty, sporządzone w językach obcych, należy 

przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski), na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWIZ.  

 

3. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

http://lexonline.lex.pl/cgi-bin/ocd.cgi?id=44854f136954&comm=jn&akt=nr16888361&ver=-1&jedn=a6(b)
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Składane dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia winny posiadać aktualne 

daty zgodne z wymogami określonymi w przepisach i niniejszej specyfikacji. 

Kserokopie załączonych do oferty dokumentów należy poświadczyć za zgodność  

z oryginałem – podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

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 podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

4. Ofertę podpisuje Wykonawca. Za Wykonawcę mogą podpisać ofertę osoby go 

reprezentujące lub pełnomocnik. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału 

ze wskazaniem jego zakresu lub jego odpis potwierdzony przez notariusza. 

Pełnomocnictwo winno być podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 

5. Oferta musi być kompletna i odpowiadać na wszystkie zagadnienia. 

 

6. Zamawiający informuje, że wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wobec powyższego 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzega, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, jako niejawnych informacji 

podlegających ogłoszeniu podczas otwarcia ofert oraz informacji jawnych z mocy 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem swojej oferty. 

 

8. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 Ustawy, możliwe jest składanie jednej oferty 

przez dwóch lub więcej przedsiębiorców (konsorcjum), pod warunkiem że: 

- przedłożą, w przypadku wyboru ich oferty, umowę regulującą współpracę tych 

przedsiębiorców, 

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Każdy z przedsiębiorców musi złożyć wszelkie wymagane dokumenty na 

potwierdzenie spełnienia warunków niepodlegania wykluczeniu z postępowania  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy  

i wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

- oferta jest podpisana w sposób, który solidarnie zobowiązuje wszystkich 

przedsiębiorców występujących wspólnie; 
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- przedsiębiorcy występujący wspólnie upoważnią pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej 

dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej 

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

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

10.  W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego  

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku,  

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. 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty Wykonawcy zobowiązani są składać za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na Platformie zakupowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan do dnia 12 listopada 2019 

roku do godziny 08:00.  

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  

w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 dnia 12 listopada 2019 roku o godz. 09:00  

w pok. nr 2 za pośrednictwem Platformy zakupowej. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia podane do 

wiadomości zostaną: nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

3.  Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-

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

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Zaoferowane ceny będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy. Cenę należy 

skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu 

zamówienia, w tym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego  

(Pracownia ZHW w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250). Cenę za całość 

zapotrzebowania brutto należy obliczyć w następujący sposób, wg. wzoru: 

 

(ilość zamawiana ogółem) x (cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary 

wskazaną przez Zamawiającego) = cena za całość zapotrzebowania brutto 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Cenę należy podać w PLN, do drugiego miejsca po przecinku (tylko złote i pełne 

grosze). 

 

W przypadku zaistnienia w ofercie Wykonawcy omyłek rachunkowych, Zamawiający 

poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób, jeżeli 

obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 

jednostkową brutto za podaną jednostkę miary. 

 

XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą  

 

Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w innej walucie. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Ocenie będą poddane tylko oferty ważne tj. takie, które spełniają wszystkie 

wymagania określone w dokumentach przetargowych i są kompletne. Niespełnienie 

któregokolwiek z wymagań ustawy, bądź SIWZ, pociągnie za sobą odrzucenie oferty.  

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę spełniającą wszystkie wymagania 

Ustawy i SIWZ, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (maksymalnie 100 pkt.) 

 

L.P Kryteria Znaczenie 

1. Cena brutto 60 % 

2. Termin dostawy 40% 

 

 

 Punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób, wg wzoru:   

 

Kryterium nr 1  

(cn : cb) x 100 pkt x 60% = ilość punktów przyznanych za kryterium (max 60 pkt) 

gdzie:  

cn – najniższa zaoferowana cena brutto  

 cb – cena brutto badanej oferty 

 

Kryterium nr 2  

(tn : tb) x 100 pkt x 40% = ilość punktów przyznanych za kryterium (max 40 pkt) 

gdzie:  

tn – najkrótsza zaoferowana liczba dni na dostawę 

 tb – liczba dni na dostawę w badanej ofercie  

 

Punkty za poszczególne kryteria przyznane ocenianej ofercie sumuje się. 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 
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XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie wskazanym przez 

zamawiającego po zakończeniu postępowania przetargowego. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający zażąda od wybranego w przetargu Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, które wynosi 2 % wartości umowy i może być 

wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu 

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym 

3)  gwarancjach bankowych 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych 

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310).  

 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. 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 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

 

XXI. Dodatkowe postanowienia specyfikacji 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:  
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 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim 

Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii. Adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 

ul. Grunwaldzka 250, 60 – 166 Poznań, tel. 61 868 93 47, fax 61 868 45 31, 

e-mail: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl, sekretariat@wiw.poznan.pl.  

 Z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii  

w Poznaniu można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@wiw.poznan.pl lub telefonicznie 61 868 47 48. 

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

oznaczonego sygnaturą AD-O.272.18.2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego 

 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” 

 Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy 

 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Ustawy 

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane 

dotyczą przysługują następujące uprawnienia: 

 Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych 

 Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one  

nieprawidłowe lub niekompletne* 

 Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO** 

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane 

dotyczą nie przysługują następujące uprawnienia: 

 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych 

 Prawo do przenoszenia danych osobowych 

 Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO 

2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki wynikające z RODO,  

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 

mailto:poznan.wiw@wetgiw.gov.pl
mailto:sekretariat@wiw.poznan.pl
mailto:iod@wiw.poznan.pl


Nr sprawy: AD-O.272.18.2019 

 

 16 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 

wykonawca bezpośrednio pozyskał Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia  

o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO o następującej treści: 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu.*** 

 

 

 

Wyjaśnienia: 

* Skorzystanie z prawa do sprostowania  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz nie może naruszyć integralności protokołu oraz jego załączników. 

 

** Prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

*** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca nie składa. 

 


