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SSPPIISS  TTRREEŚŚCCII    

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

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

warunków. 
VI Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp. 
VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Przedmiotowe środki dowodowe. 
VIII 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. 

IX Wymagania dotyczące wadium. 
X Termin związania ofertą. 

XI Opis sposobu przygotowywania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych 
oświadczeń i dokumentów. 

XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
XIII Opis sposobu obliczenia ceny. 
XIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

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

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

XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, albo zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

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

XIX Podział zamówienia na części. 
XX Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 
XXI Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe. 
XXII Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 
XXIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
XXIV Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami. 
XXV Klauzula informacyjna RODO. 
 
 
 
Załączniki:  
zał. nr 1 - Formularz ofertowy 
zał. nr 2 - Formularz cenowy (oddzielne dla każdej części) 
zał. nr 3 - Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
zał. nr 4 - Wykaz dostaw (oddzielne dla każdej części) 
zał. nr 5 - Wykaz osób (oddzielne dla każdej części) 
zał. nr 6 - Projekt umowy 
zał. nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobów Wykonawcy 
zał. nr 8 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
zał. nr 9 – Oświadczenie art. 117 Pzp 
zał. nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia 
zał. nr 11 – Wykaz środków transportu (oddzielne dla każdej części) 
zał. nr 12 – Oświadczenie mobilizacyjne (oddzielne dla każdej części) 
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Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o „ustawie Pzp” 

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.). 

 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez 

Zamawiającego tj. 28/22. 

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

Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 

Warszawa,  (adres do korespondencji: ul. Banacha 2,  00-909 Warszawa 60),  

NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333, telefon: 261 824 215, 261 824 121 

Godziny pracy Zamawiającego: 7:30-15:30 

Adres strony internetowej: https://ozdgw.wp.mil.pl/ 

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063 

UWAGA 1: W przypadku, gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 2 

ustawy Pzp wpłynie godzinę przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie udzielona dnia 

następnego (roboczego). 

UWAGA 2: Zamawiający przypomina, iż w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy 

Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz 

w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania 

się zostały przez Zamawiającego umieszczone w Rozdziale VIII SWZ. 

IIII..  TTRRYYBB  UUDDZZIIEELLEENNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie art. 132 ustawy Pzp. 

IIIIII..  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..    

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zakup i dostawa produktów pochodzenia zwierzęcego 

o następujących kodach CPV: 

 15100000-9  produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 

 15500000-3  produkty mleczarskie,  

 15511000-3 mleko, 

 15200000-0  ryby przetworzone i konserwowane, 

 15331170-9  warzywa mrożone, 

 15896000-5  produkty głęboko mrożone. 

2. Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym/ Ofercie 
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Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, oddzielnie dla każdej z 6 części: 

 część I zamówienia: Mięso, produkty mięsne, wędliny, 

 część II zamówienia: Produkty mięsne drobiowe, 

 część III zamówienia: Wyroby drobiowe, 

 część IV zamówienia: Mleko, produkty mleczarskie, 

 część V zamówienia: Ryby przetworzone, 

 część VI zamówienia: Produkty mrożone. 

3. Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ zawarł „Opis przedmiotu zamówienia” 

oddzielnie dla każdej z części. 

4. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone 

w Rozdziałach V i VII SWZ. 

IIVV..  TTEERRMMIINN  WWYYKKOONNAANNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

Zamówienie wykonywane będzie w terminie 12 miesięcy, nie wcześniej niż od 

01.01.2023 roku. 

VV..  WWAARRUUNNKKII  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  

DDOOKKOONNYYWWAANNIIAA  OOCCEENNYY  SSPPEEŁŁNNIIAANNIIAA  TTYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW..    

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

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

Zamawiającego. 

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

warunki dotyczące (art. 112 ustawy Pzp): 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  

2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

4)  zdolności technicznej lub zawodowej. 

Ad. 1) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

Ad. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: 

a) ważną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, 

przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub 

wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub 

wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte 

urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 
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pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem 

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

dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub 

wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

b) aktualny protokół kontroli (lub inny dokument) właściwego organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności o prawidłowości 

stosowania zasad systemu HACCP lub potwierdzenia posiadania wdrożonego 

systemu HACCP, a w przypadku Wykonawcy oferującego produkty 

wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej, dokumentu potwierdzającego 

wytwarzanie zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP 

(Dobrej Praktyki Higienicznej) na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

Ad. 3) Zamawiający na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga: 

a)  dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 

 dla części I zamówienia: 500.000,00 zł; 

 dla części II zamówienia: 200.000,00 zł;  

 dla części III zamówienia: 50.000,00 zł; 

 dla części IV zamówienia: 200.000,00 zł; 

 dla części V zamówienia: 150.000,00 zł;  

 dla części VI zamówienia: 100.000,00 zł. 

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia 

Wykonawca przedstawia ww. dokument na kwotę najwyższej części zamówienia, 

tj. składając dokument na część I zamówienia i część VII zamówienia, dokument 

powinien opiewać na wartość nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem na kwotę nie mniejszą niż: 

 dla części I zamówienia: 500.000,00 zł; 

 dla części II zamówienia: 200.000,00 zł;  

 dla części III zamówienia: 50.000,00 zł; 
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 dla części IV zamówienia: 200.000,00 zł; 

 dla części V zamówienia: 150.000,00 zł;  

 dla części VI zamówienia: 100.000,00 zł. 

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia 

Wykonawca przedstawia ww. dokument oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

Ad. 4) Zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub 

zawodowej wymaga: 

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

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, na kwotę każdej dostawy potwierdzonej odrębną umową nie 

mniejszą niż: 

 dla części I zamówienia: 500.000,00 zł; 

 dla części II zamówienia: 200.000,00 zł;  

 dla części III zamówienia: 50.000,00 zł; 

 dla części IV zamówienia: 200.000,00 zł; 

 dla części V zamówienia: 150.000,00 zł;  

 dla części VI zamówienia: 100.000,00 zł 

(na formularzu określonym w zał. nr 4 do SWZ) wraz z podaniem ich 

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

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

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

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia 

Wykonawca przedstawia ww. dokument oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (na formularzu określonym w załączniku nr 5 

do SWZ) zgodnego z załącznikiem nr 10 (Opis przedmiotu zamówienia). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże 

przynajmniej 2 kierowców pojazdów wymienionych w wykazie stanowiącym 

załącznik nr 11 do SWZ, zgodnego z załącznikiem nr 10 (Opis przedmiotu 

zamówienia). 

UWAGA: Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, aby osoby wykonujące przedmiot 

zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, Projekt umowy 

stanowiący załącznik nr 6 do SWZ przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego 

dokumentów zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp. 

c) wykazu posiadanych sprawnych, specjalistycznych środków transportu 

(minimum 2 środków transportu) dopuszczonych do transportu artykułów  

żywnościowych przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie decyzji 

właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 61 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie  żywności i  żywienia, na 

formularzu określonym w załączniku nr 11 do SWZ, zgodnego z załącznikiem 

nr 10 (Opis przedmiotu zamówienia). 

- Wspólne ubieganie się - 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 

i podpisania umowy. 

4. Zamawiający wymaga, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, 

załączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które dostawy 

wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

Oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

5. Zgodnie z Rozdz. V ust. 2 pkt 4 lit. a, konsorcjum musi wykazać się posiadaniem 

doświadczenia w zakresie realizacji dostaw odpowiadających przedmiotowi 

zamówienia, w taki sposób, iż: 

Wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw (minimum 3 dostawy), 

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej dostawy 
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potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż: 

 dla części I zamówienia: 500.000,00 zł; 

 dla części II zamówienia: 200.000,00 zł;  

 dla części III zamówienia: 50.000,00 zł; 

 dla części IV zamówienia: 200.000,00 zł; 

 dla części V zamówienia: 150.000,00 zł;  

 dla części VI zamówienia: 100.000,00 zł 

(na formularzu określonym w zał. nr 4 do SWZ) wraz z podaniem ich 

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

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

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

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

UWAGA 1: W przypadku, gdy na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału 

w postępowaniu, wykazywane są dostawy realizowane wspólnie z innymi podmiotami/konsorcjantami, 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli to wykonawca/wykonawcy składający ofertę wspólną 

w przedmiotowym postępowaniu, faktycznie zrealizowali dostawę, która parametrami (takimi, jak 

przedmiot umowy i jej wartość) odpowiada postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu. 

UWAGA 2: Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, tzn. niedopuszczalne jest wykazywanie się pojedynczymi dostawami, 

zrealizowanymi odrębnie przez różnych wykonawców, występujących wspólnie/konsorcjantów i ich 

sumowanie – w celu osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego liczby dostaw. 

Dopuszczalne natomiast jest sumowanie dostaw, gdy w realizacji każdej z nich 

brał udział co najmniej jeden z wykonawców występujących 

wspólnie/konsorcjantów – pod warunkiem, że przypadająca na niego 

zrealizowana/realizowana część dostawy odpowiada parametrom dostaw 

wymaganych przez zamawiającego (w zakresie przedmiotu umowy i jej wartości). 

6. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący 

samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ust. 

2 pkt 3 i 4 (w zakresie Wykazu osób) Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną 
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sytuację ekonomiczną i finansową oraz łączny potencjał kadrowy i techniczny 

w zakresie dysponowania pojazdami. 

7. W przypadku elementu (części) zamówienia, do realizacji, którego wymagane są 

uprawnienia wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, wszyscy członkowie 

konsorcjum uczestniczący w realizacji tej części zamówienia lub 

podwykonawca, któremu Wykonawca ma zamiar powierzyć realizację tej 

części zamówienia muszą wykazać się tymi uprawnieniami. 

- Poleganie na zasobach innego podmiotu - 

8. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9. 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. 

10. 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 zobowiązania stanowi załącznik 

nr 7 do SWZ. 

11. 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. 

12. 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. 
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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. 

VVII..  PPOODDSSTTAAWWYY  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  OO  KKTTÓÓRRYYCCHH  MMOOWWAA  WW  AARRTT..  110088  ii  110099  UUSSTTAAWWYY  

PPZZPP..  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp. 

VVIIII..  WWYYKKAAZZ  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  LLUUBB  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW,,  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCYYCCHH  

SSPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKK  

PPOODDSSTTAAWW  DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA..PPRRZZEEDDMMIIOOTTOOWWEE  ŚŚRROODDKKII  DDOOWWOODDOOWWEE..  

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

jest w języku polskim zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Do oferty Wykonawca, członek konsorcjum, podwykonawca zobowiązany jest 

złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w  formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2  stanowią dowód, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 Pzp). 

UWAGA: Wykonawca składając JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji 

„α” (alfa) i w takim przypadku nie musi wypełniać żadnej z pozycji sekcji w części IV. 

Wykonawca może wypełnić Jednolity Dokument Zamówienia za pomocą narzędzia dostępnego 

na stronie https://espd.uzp.gov.pl/. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o  zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

5. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania 

i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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6. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający 

przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta 

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

10 dni, złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

7. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.  

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy 

następujące podmiotowe środki dowodowe (art. 108 i 109 ustawy Pzp): 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania  się 

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, 

za które wymierzono karę aresztu, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo 

lub ukarania za wykroczenie, za  które wymierzono karę aresztu – 

wystawionej sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 

z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 

że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
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składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności; 

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – 

lub zamieszcza informację w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym 

załącznik nr 1 do SWZ; 

5) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie 

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie 

z załącznikiem nr 8 do SWZ. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII 

ust. 8 SWZ: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego 

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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; 

2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - składa 

informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego 

beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
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administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych; 

3) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 i 3 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

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

zamieszkania ma osobą, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

12. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy następujące 

podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ustawy Pzp) zgodnie z Rozdziałem 

V SWZ: 

1) zezwolenia, licencję, koncesję lub wpisu do rejestru działalności regulowanej; 

2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

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

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

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, 



SWZ sprawa nr: 28/22 

str. 14 

 

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione 

w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

Zamawiającego; 

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

13. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie 

z załącznikiem nr 7 do SWZ. 
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15. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostepnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

16. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną. 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

tych podmiotów na załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (JEDZ) tych podmiotów na załączniku nr 3 do SWZ (zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp). 

VVIIIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  KKOOMMUUNNIIKKAACCJJII  EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNEEJJ,,  PPRRZZYY  

UUŻŻYYCCIIUU  KKTTÓÓRRYYCCHH  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  KKOOMMUUNNIIKKOOWWAAŁŁ  SSIIĘĘ  

ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII  OORRAAZZ  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  WWYYMMAAGGAANNIIAACCHH  TTEECCHHNNIICCZZNNYYCCHH  

II  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYYCCHH  SSPPOORRZZĄĄDDZZAANNIIAA,,  WWYYSSYYŁŁAANNIIAA  II  OODDBBIIEERRAANNIIAA  

KKOORREESSPPOONNDDEENNCCJJII  EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNEEJJ..  

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

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

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

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” 

znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania 

(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 
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wiadomość” po których pojawi się komunikat, iż wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

3. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego 

postępowania muszą być doręczone w formie elektronicznej opatrzonej 

elektronicznym kwalifikowanym podpisem. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na 

zapytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający 

będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której 

zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 

będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do 

konkretnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 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 zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu 

przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

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

512 kb/s, 

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

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

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

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

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

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 



SWZ sprawa nr: 28/22 

str. 17 

 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zobowiązany jest: 

1) zaakceptować warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej Platformy, w zakładce „Regulamin" 

oraz uznania go za wiążący (https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin); 

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

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

instrukcje). 

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 

przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

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

instrukcje. 

8. 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”).  

9. Oferta o której mowa w ust 8 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. 

10. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie 

ich podpisem elektronicznym kwalifikowanym podpisem. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, 

o wyjaśnienie treści SWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotrze do 

Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 

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

Zamawiający ma prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SWZ wszystkim 
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Wykonawcom, którym przekazano SWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści je na Platformie pod adresem http://platformazakupowa.pl/ 

pn/jednostkawojskowa_2063. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonana zmiana SWZ zostanie 

udostępniona pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/jednostka wojskowa_ 

2063. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

IIXX..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM..  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

XX..  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ..  

1. Okres związania ofertą trwa do dnia 01.10.2022 r. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Zgodnie z art. 252 ustawy Pzp jeżeli termin związania ofertą upłynie przed 

wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego 

oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

4. Zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej 

oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu o wskazany czas, nie dłuższy niż 60 dni. 

XXII..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWYYWWAANNIIAA  OOFFEERRTT  OORRAAZZ  WWYYMMAAGGAANNIIAA  

FFOORRMMAALLNNEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  SSKKŁŁAADDAANNYYCCHH  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  II  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW..  

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków 

dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może 

złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja 

rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu 

dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu 

w przycisk Przejdź do podsumowania). 
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2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez 

oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/ 

upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

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

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

4) do oferty należy załączyć poprawnie wypełniony „Formularz cenowy/ 

Ofertę Wykonawcy”. Zaoferowane w nim produkty muszą być zgodne 

z załącznikiem nr 10 do SWZ, tj. „Opisem przedmiotu zamówienia”, 

który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w kolumnie nr 3 i 4 nazwę producenta oraz pojemność i/lub 

gramaturę (jeśli występuje). Brak wypełnionej kolumny nr 3 i/lub 4 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać wymagania “Rozporządzenia 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 zewnętrzny Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty 

znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 

zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 

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

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

ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

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

aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku 

polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia 

dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez pod 

Wykonawcę. 

12. 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. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 

z załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

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

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 



SWZ sprawa nr: 28/22 

str. 21 

 

1) .zip, 

2) .7Z. 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI, 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.  

17. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

1) 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.  

2) 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. 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

18. 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.  

19. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania 

plików oferty. 

20. Osobą składającą ofertę powinna być osoba uprawniona do kontaktów wskazana 

w dokumentacji. 

21. 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.  

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

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

23. 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. 

24. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także 
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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. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

pełnomocnika. 

25. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

26. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

27. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

28. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do 

niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

29. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną we własnym imieniu; 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, 

dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców 

w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 

wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. 

30. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

1)  zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 

2)  określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 
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3)  czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

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

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

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

04.07.2022 r. do godz. 08:45. 

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

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 Pzp, 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. 

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 

(Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż 

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

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

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

6. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4, najpóźniej przez otwarciem ofert 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania (w sekcji 

„Komunikaty”) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

7.  Otwarcie ofert niepubliczne nastąpi w dniu 04.07.2022 r. o godz. 10:30, 

w siedzibie Zamawiającego tj. w Jednostce Wojskowej Nr 2063 przy 

ul. Banacha 2 w Warszawie. 

8. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert 

zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy. 
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10. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie w sekcji 

„Komunikaty” na stronie danego postępowania. 

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej (https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063) 

informacje dotyczące:  

1) firm oraz adresów Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) ceny, terminu wykonania zamówienia. 

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

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferty wraz z załącznikami udostępnia 

się niezwłocznie po otwarciu ofert na zasadach określonych w Rozdziale 8 ustawy 

Pzp, Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów 

postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, jak również na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września, 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 2176 z późn. 

zm.).  

XXIIIIII..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  CCEENNYY..  

1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie „Formularza cenowego/Oferty 

Wykonawcy” (załącznik nr 2 do SWZ), oddzielnie dla każdej z 6 części 

zamówienia, w sposób następujący: 

1) w kolumnie nr 6 należy wpisać cenę jednostkową netto w zł dla asortymentu 

oferowanego w kolumnie nr 2, 3 i 4 (zgodnego z „Opisem przedmiotu 

zamówienia” stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ), 

2) w kolumnie nr 11 należy wpisać wartość netto w zł, która uzyska się 

poprzez wyliczenie iloczynu wartości z kolumny nr 6 oraz kolumny nr 10, 

3) w kolumnie nr 12 należy wpisać procentową stawkę podatku VAT od 

towarów i usług, za którą odpowiada Wykonawca. Wysokość stawki musi 

być ważna na dzień składania ofert, 

4) w kolumnie nr 13 należy wpisać wartość brutto w zł, którą uzyska się 

poprzez powiększenie wartości z kolumny nr 11 o stawkę podatku VAT 

z kolumny nr 12, 

5) cenę oferty stanowi podsumowanie kolumny nr 13. 

2. Pominięcie chociażby jednej pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pod 

tabelą wartość netto oraz wartość brutto oferty należy potwierdzić słownie.  

3. Wypełniony formularz cenowy należy obowiązkowo dołączyć do składanej oferty. 

Zaoferowane w nim produkty muszą być zgodne z załącznikiem nr 10 do SWZ, 
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tj. „Opisem przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w kolumnie nr 3 i 4 nazwę producenta 

oraz pojemność i/lub gramaturę (jeśli występuje). Brak wypełnionej kolumny nr 3 

i/lub 4 skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

UWAGA: Wartości w kolumnie nr 13 oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku np.: 

(0,455~0,46; 0,454~0,45). 

XXIIVV..  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW,,  KKTTÓÓRRYYMMII  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  SSIIĘĘ  KKIIEERROOWWAAŁŁ  PPRRZZYY  

WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY,,  WWRRAAZZ  ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  WWAAGG  TTYYCCHH  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  

II  SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT,,  AA  JJEEŻŻEELLII  PPRRZZYYPPIISSAANNIIEE  WWAAGGII  NNIIEE  JJEESSTT  

MMOOŻŻLLIIWWEE  ZZ  OOBBIIEEKKTTYYWWNNYYCCHH  PPRRZZYYCCZZYYNN,,  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  WWSSKKAAZZUUJJEE  

KKRRYYTTEERRIIAA  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT  WW  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCII  OODD  NNAAJJWWAAŻŻNNIIEEJJSSZZEEGGOO  DDOO  

NNAAJJMMNNIIEEJJ  WWAAŻŻNNEEGGOO..  

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu: 

1) najniższą cenę - 60 pkt, 

2) termin realizacji dostawy (24 lub 48 godzin, w godzinach 8:00-13:00, w dni 

pracy Zamawiającego) - 40 pkt, w tym: 

 24 godziny – 40 pkt 

 48 godzin – 20 pkt. 

2. Do wyliczenia wartości punktowej ceny oferty Co zostanie wykorzystany 

następujący wzór: 

Co = (Cn /Cb) * Wk + T 

gdzie: 

Co – suma uzyskanych punktów; 

Cn – najniższa oferowana cena;       

Cb – cena oferty badanej; 

T – ilość punktów za deklarowane godziny dostaw; 

Wk – waga kryterium. 

3. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferty będą oceniane w skali odpowiednio od 0 do 

60 pkt za cenę oferty oraz od 0 do 40 pkt za termin realizacji dostawy (24 lub 48 

godzin, w godzinach 8:00-13:00, w dni pracy Zamawiającego). 

4. Najkorzystniejsza suma punktów (Co) stanowić będzie o wyborze oferty.  

5. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferty będą oceniane w skali 0 – 100 pkt. 

6. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert.  

7. Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty 

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu 
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i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę 

lub koszt. 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do SWZ dane podlegające ocenie kryteriów poza cenowych. W przypadku nie zaznaczenia lub 

zaznaczenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert jakim jest termin realizacji dostawy oferta 

otrzyma 0 punktów, a do umowy Zamawiający przyjmie 48 godzin. 

XXVV..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCIIAACCHH,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  ZZOOSSTTAAĆĆ  

DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY  WW  CCEELLUU  ZZAAWWAARRCCIIAA  UUMMOOWWYY  

WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO..  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

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

2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich uczestników. 

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

XXVVII..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  

UUMMOOWWYY..  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest najpóźniej  

w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 4% ceny brutto zamówienia (zgodnie z art. 452 ustawy Pzp). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości. 
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3. Zabezpieczenie wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych lub 

gwarancjach ubezpieczeniowych musi zawierać upoważnienie dla Zamawiającego 

do ich realizacji.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na niżej 

wskazany rachunek bankowy: NBP Oddział Okręgowy Warszawa  

44-10101010-0059-8813-9120-0000 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na [tytuł postępowania] , nr sprawy 28/22”. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

7.  W trakcie realizacji umowy, za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. 

8.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż 

pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność 

z oryginałem. 

11. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione 

zostało zabezpieczenie. 

12. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową należyte wykonanie zamówienia. 
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XXVVIIII..  IISSTTOOTTNNEE  DDLLAA  SSTTRROONN  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA,,  KKTTÓÓRREE  ZZOOSSTTAANNĄĄ  

WWPPRROOWWAADDZZOONNEE  DDOO  TTRREEŚŚCCII  ZZAAWWIIEERRAANNEEJJ  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO,,  OOGGÓÓLLNNEE  WWAARRUUNNKKII  UUMMOOWWYY  AALLBBOO  WWZZÓÓRR  

UUMMOOWWYY,,  JJEEŻŻEELLII  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  WWYYMMAAGGAA  OODD  WWYYKKOONNAAWWCCYY,,  AALLBBOO  

ZZAAWWAARRŁŁ  ZZ  NNIIMM  UUMMOOWWĘĘ  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  NNAA  

TTAAKKIICCHH  WWAARRUUNNKKAACCHH..  

1. Załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest projekt umowy 

w wersji opracowanej przez Zamawiającego.  

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

określonych w tym projekcie umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

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

Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w „Projekcie umowy” stanowiącym 

załącznik do SWZ. 

4. Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonane jedynie na piśmie w formie  

aneksów pod rygorem nieważności. 

XXVVIIIIII..  PPOOUUCCZZEENNIIEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRAAWWNNEEJJ  PPRRZZYYSSŁŁUUGGUUJJĄĄCCYYCCHH  

WWYYKKOONNAAWWCCOOMM  WW  TTOOKKUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp. 

XXIIXX..  PPOODDZZIIAAŁŁ  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  NNAA  CCZZĘĘŚŚCCII..  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – zamówienie zostało 

podzielone na 6 następujących części: 

 część I zamówienia: Mięso, produkty mięsne, wędliny, 

 część II zamówienia: Produkty mięsne drobiowe, 

 część III zamówienia: Wyroby drobiowe, 

 część IV zamówienia: Mleko, produkty mleczarskie, 

 część V zamówienia: Ryby przetworzone, 

 część VI zamówienia: Produkty mrożone. 

XXXX..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAACCHH,,  OO  KKTTÓÓRRYYCCHH  MMOOWWAA  

WW  AARRTT..  221144  UUSSTT..  11  PPKKTT  77  II  88  UUSSTTAAWWYY  PPZZPP..  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podst. art. 214 ustawy Pzp. 
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XXXXII..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAANNIIAA  OOFFEERRTT  WWAARRIIAANNTTOOWWYYCCHH  OORRAAZZ  

MMIINNIIMMAALLNNEE  WWAARRUUNNKKII  JJAAKKIIMM  MMUUSSZZĄĄ  OODDPPOOWWIIAADDAAĆĆ  OOFFEERRTTYY  

WWAARRIIAANNTTOOWWEE..  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXXXIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJAA,,  CCZZYY  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  WWYYBBÓÓRR  

NNAAJJKKOORRZZYYSSTTNNIIEEJJSSZZEEJJ  OOFFEERRTTYY  ZZ  MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚCCIIĄĄ  PPRROOWWAADDZZEENNIIAA  

NNEEGGOOCCJJAACCJJII..  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

XXXXIIIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAALLUUTT  OOBBCCYYCCHH,,  WW  JJAAKKIICCHH  MMOOGGĄĄ  BBYYĆĆ  

PPRROOWWAADDZZOONNEE  RROOZZLLIICCZZEENNIIAA  MMIIĘĘDDZZYY  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYYMM  AA  WWYYKKOONNAAWWCCĄĄ,,  

JJEEŻŻEELLII  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEE  RROOZZLLIICCZZEENNIIAA  WW  WWAALLUUTTAACCHH  

OOBBCCYYCCHH..  

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 

w walucie krajowej (PLN). 

XXXXIIVV..  OOSSOOBBYY  UUPPRRAAWWNNIIOONNEE  DDOO  KKOOMMUUNNIIKKOOWWAANNIIAA  SSIIĘĘ  ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII..  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych p. Joanna DWORAKOWSKA-

WILCZYŃSKA,  

2) Sekretarz komisji p. Joanna DWORAKOWSKA-WILCZYŃSKA, p. Krzysztof 

DZIĘGIELEWSKI 

UWAGA: Zamawiający przypomina, iż w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp 

komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do 

informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez 

Zamawiającego umieszczone w Rozdziale VIII SWZ. 

XXXXVV..  KKLLAAUUZZUULLAA  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNAA  RROODDOO..  

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Wojskowa 

Nr 2063, ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa, którą reprezentuje Dowódca; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: jw2063.iod@ron.mil.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

 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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO;   
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9) 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;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

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

 

Uzgodniono:  

pod względem merytorycznym 

Szef Logistyki ………………………..…………. 

pod względem merytorycznym 

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

pod względem merytorycznym 

i zgodnością z ustawą Pzp 

Kierownik Sekcji  

Zamówień Publicznych   

………………………..…………. 

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

Członkowie komisji: ………………………..…………. 

 ………………………..…………. 

pod względem prawnym 

Radca Prawny ………………………..…………. 

 


