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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający: 

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka 

ul. Parkowa 1 

Kołuda Wielka 

88-160 Janikowo 

tel. +48 52 351 35 41 lub +48 52 351 33 94 

e-mail: zamowienia.publiczne@koluda.com.pl  

strona internetowa: https://izzd-koluda-wielka.com.pl/  

➢ Uwaga! Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami oraz między 

Wykonawcami a Zamawiającym odbywać się będzie TYLKO drogą elektroniczną 

przy użyciu platformy zakupowej: 

https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/  

➢ strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/ 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zmiany i wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://zd-

koludawielka.ezamawiajacy.pl/  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posadzki w istniejącym budynku owczarni 

nr 5 Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu 

Doświadczalnego Kołuda Wielka polegająca na wykonaniu wraz z instalacją 

odprowadzenia i gromadzenia gnojowicy do zbiornika. 

2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

1) 45000000-7 roboty budowlane, 

2) 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków, 

3) 45213240-7 roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych 

mailto:zamowienia.publiczne@koluda.com.pl
https://izzd-koluda-wielka.com.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
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4) 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

5) 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach, 

3. Zakres robót: 

1) wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich, 

2) wykonanie podkładu betonowego na podłożu gruntowym, 

3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

4) wykonanie płyty betonowej (zbrojenie rozproszone), 

5) wykonanie posadzki, 

6) wykonanie odpływów liniowych, 

7) wykonanie kanałów odprowadzających do zbiornika, 

8) montaż zbiornika na gnojowicę o pojemności 7m3, 

9) naprawa 8 szt. słupów polegająca na ich reprofilizacji zaprawą cementową  

z dodatkiem polimerów. 

4. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja 

techniczna (przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do SWZ). 

5. Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga przeprowadzenia oględzin 

modernizowanego obiektu w obecności pracownika zakładu lub osoby do tego 

wyznaczonej. Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim ustaleniu terminu  

z p. Piotrem Woźniakiem, tel. 603869376. 

6. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede 

wszystkim obowiązki Wykonawcy określają dokumenty zamówienia. 

7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: 

1) Gwarancja: 

a) wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonaną posadzkę w budynku owczarni 

na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru bez wad i przejęcia przez Zamawiającego obiektu do użytkowania, 

b) wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji 

wszystkich wad i usterek przedmiotu zamówienia, zgłoszonych przez 

Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego, 

2) Rękojmia za wady: 

a) gwarancja i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek wadliwego 

wykonawstwa (niezgodnego z zasadami wiedzy technicznej) bądź 

nieprzestrzegania warunków specyfikacji warunków zamówienia albo ukrytej wady 

materiałowej, 

b) ilekroć jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę, w tym wadę ukrytą, 

zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub też wskazującą 

na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego należytego 

funkcjonowania lub brak zupełności. 

8. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są 

wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być 
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wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym  

w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu  

i przygotowania oferty. 

9. Roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z załączoną 

dokumentacją oraz zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami BHP i ppoż.  

10. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – jeżeli odbiór końcowy nastąpi bez 

wad, a modernizowana posadzka będzie spełniać wymagania określone w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 
11. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane.  
12. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub 

unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 

stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu 

zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 

13. Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób ciągły, bez przerw w okresie 

wykonywania zamówienia. 

14. Teren wykonywania robót musi być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego 

własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz 

osób trzecich, którym realizację przedmiotu zamówienia powierza, lub którymi przy 

realizacji przedmiotu umowy się posługuje. 

16. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem 

ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy 

wynikający z niniejszej dokumentacji wraz z załącznikami. 

2) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia i jego odbiorze bez wad, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

3) Zapłata należnego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4) W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca do faktury ma 

obowiązek każdorazowo przedstawić dowody dokonanej zapłaty podwykonawcom. 

5) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – 

rozliczenie będzie dokonane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika 

konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla 

poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić 

zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie 

powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.  
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6) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej 

części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie  

7) Po stronie wykonawcy leży poniesienie kosztów, o ile zostały pominięte  

w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego 

wykonania umowy. W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi:  

a) koszty budowy zaplecza, magazynowania materiałów i jego utrzymania przez 

cały czas trwania realizacji robót;  

b) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru przedmiotu zamówienia,  

c) poniesienie kosztów ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone 

podczas prowadzenia robót budowlanych itp. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

18. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia:  

a) termin rozpoczęcia: 06.03.2023 r. 

b) termin zakończenia: 24.03.2023 r. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

a) Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

a) Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej 

ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi: 

− przedmiot ubezpieczenia obejmuje m.in. działalność gospodarczą 

polegającą na realizacji robót budowlanych (przedsiębiorstwo budowlane) 

− suma gwarancyjna nie niższa niż 100.000,00 zł 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo roboty budowlane w zakresie 

modernizacji i remontów, o wartości co najmniej 100.000,00 zł, co najmniej  

2 budynków, a zakres prac jest tożsamy z przedmiotem niniejszego zapytania 

ofertowego, a należyte wykonanie tych prac zostało potwierdzone referencjami.  

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców (z zastrzeżeniem 

art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp), w stosunku do których zachodzi którakolwiek  

z okoliczności wskazanych: 

a) w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, 

b) w art. 109 ust. 1 pkt.  4) Ustawy Pzp, tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ  

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

c) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw 2022 r. Poz. 835). 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy Pzp oraz na podstawie 

art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw 2022 r. Poz. 835). 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca musi dołączyć do 

oferty oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do SWZ. 

VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
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zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

(jeżeli dotyczy). 

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

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy Pzp oraz, jeżeli to 

dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy, 

a) Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotu 

udostępniającego zasoby składa w ofercie podpisane przez podmiot udostępniający 

zasoby oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania (jeżeli dotyczy). 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

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. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 

lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
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IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. W stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp 

oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);  

3. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania,  

4. Muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,  

5. Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni wykonawcy.  

7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

X. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

XI. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie 

Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 

1) w celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia  

z postępowania Zamawiający żąda: 

a) 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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
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2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 

żąda: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, 

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

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi 

zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 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, że 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. 

Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

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

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

prawidłowość i aktualność. 

UWAGA! Zamawiający nie wzywa do złożenia Odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

XII. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Nie dotyczy. 

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz 
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przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,  

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 

123 i 730). 

a) Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem 

platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zd-

koludawielka.ezamawiajacy.pl/ 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej: 

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do systemu 

https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl, 

b) wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany 

do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony  

o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta; wykonawca zakłada 

konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia 

hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika 

polecenie „zarejestruj się”, 

c) rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 

zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację 

w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej; wykonawca wraz  

z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację,  

o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy 

skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu, 

d) po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; 

komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej, za datę przekazania zaświadczeń oraz 

informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki 

„korespondencja”, 

e) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ; 

wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej przez opcję „zadaj 

pytanie” lub przy użyciu zakładki „korespondencja”. W celu zadania pytania 

zamawiającemu, wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ 

PYTANIE; powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 

Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz 

z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka wykonawca klika klawisz 

POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez 

komunikat systemowy "pytanie wysłane", 

https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/
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f) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

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

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

upływem terminu składania  ofert, 

g) jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww.  terminie,   przedłuża termin 

składania  ofert   o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania  

i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom; w przypadku 

gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ   nie wpłynął w ww. terminie,  zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania  wyjaśnień SWZ  oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania  ofert; przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści  SWZ. Treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

platformie zakupowej, 

h) zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych  

z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z 

dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 576 87 

90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: 

oneplace@marketplanet.pl, 

3. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020r. 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 

(Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformie zakupowej https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl 

tj.: 

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

kb/s, 

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

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

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

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

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

.pdf, 

f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, 

pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, 

png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 

7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, 

ASIC, XMLenc, 

mailto:oneplace@marketplanet.pl
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
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g) ) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez 

wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako 

zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna 

jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia 

ofert, 

h) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas 

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

odpowiednim źródłem czasu. 

4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy https://zd-

koludawielka.ezamawiajacy.pl dotyczące w szczególności logowania, składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu niniejszej platformy 

zakupowej, znajdują się w zakładce „Baza wiedzy -> Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem: 

https://zd-

koludawielka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=

publicFilesList&clientName=zd-koludawielka 

5. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne  

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 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”. Poniżej lista sugerowanych zapisów: 

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf; 

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: .zip lub .7Z; 

c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 

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

za złożone nieskutecznie; 

d) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym PAdES; 

e) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 

XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 

z dokumentem podpisywanym; 

f) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu; 

https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zd-koludawielka
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zd-koludawielka
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zd-koludawielka
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g) 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  

w postępowaniu. 

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a) Piotr Woźniak – Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa, współpracy, gospodarki 

remontowej i substancji mieszkaniowej, 

b) Natalia Biłoszewska – Specjalista ds. zamówień publicznych. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona  

w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem 

nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania 

na platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem: https://zd-

koludawielka.ezamawiajacy.pl 

2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

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

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim, 

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

platformy https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej https://zd-

koludawielka.ezamawiajacy.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać 

ofertę. 

5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
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7. 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. 

 

ZAWARTOŚC OFERTY ORAZ INFORMACJE OGÓLNE 

1. Do oferty sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego należy 

dołączyć: 

1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik nr 1). Formularz musi być złożony  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 2; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej). 

3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów 

(określonych w pkt 2) powyżej), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w ofercie 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. NIP, REGON, KRS bądź inne 

dane umożliwiające pobranie dokumentów przez Zamawiającego). 

4) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2), Zamawiający 

żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby 

działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych  

w art. 118 Ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby. 

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

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 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, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta 

lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że 

nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020r poz. 1076 i 1086). Dokument 

musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną  

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. 

2. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod 

warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia  

w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy 

podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 

lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 

1, aktualne na dzień ich złożenia. 

5. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania 

kryteriów selekcji. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

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

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 
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7. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów 

istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie 

takich informacji lub dokumentów. 

XVI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór załączono 

do zapytania ofertowego (załącznik nr 1). Cenę oferty należy podać w PLN,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert ustalono do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:00.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy złożyć na platformie 

zakupowej pod adresem https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl w myśl Ustawy na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl, 

wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem niniejszej platformy. 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, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

(platformie). 

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 17.02.2023 r. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl/
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3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

17.03.2023 r. 

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

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

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się 

wyłącznie kryterium ceny (100%). 

a) Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru: 

Wartość punktowa kryterium (K) =  

gdzie: 

R – ranga ocenianego kryterium, 

Cn - cena całkowita najniższa, 

Cb – cena całkowita badana 

2. Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu (dwóch miejsc po 

przecinku), zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. 

3. Oferta nie podlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego  

z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie 

uznana jako najkorzystniejsza. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

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

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

b

n

C

C
R 
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oświadczeń. Wykonawcy są obowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym 

w SWZ. 

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

Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do 

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

jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym 

dane osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz 

zgodnie z przepisami krajowymi. 

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

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. 

3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 

przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 

5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się  

w załączniku nr 4 do SWZ. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym 

niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać 

dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel 

określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on 
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osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych 

stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych 

na żądanie zamawiającego, 

b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca 

przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego. 

8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia  

o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO. 

9. Zamawiający informuje, że: 

a) Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, 

do upływu terminu na ich wniesienie, 

b) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie  

do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 

1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 

związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 

biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 

(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, 

czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 
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zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników, 

e) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, 

f) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 

w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. 

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

3. Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 

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

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

4. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót. 

5. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót. 

6. Załącznik nr 5 – Klauzula RODO. 
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