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I. Definicje 
 
1. Oferta – dokument sporządzony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, pod 

rygorem nieważności, podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z 
zasadami reprezentacji Wykonawcy, złożony w odpowiedzi na przekazaną przez 
Zamawiającego niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia; 

2. Postępowanie – niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w 
trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 

3. SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
4. Umowa – Umowa w sprawie realizacji Zamówienia, którą Zamawiający planuje zawrzeć z 

Wybranym Wykonawcą;  
5. Ustawa – ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 

r. poz. 2019 z późn. zm.); 
6. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

7. Wybrany Wykonawca – Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 
8. Zamawiający – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w 

Jastrzębcu; 
9. Zamówienie – Zamówienie publiczne na dostawę nawozów i nasion dla Zakładu 

Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,                                        
nr sprawy: DAZ-2401/1/22/ZD; 

10. Załącznik – dokument tak nazwany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiący jej 
integralną część; 

11. Platforma – środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji elektronicznej między 
Zamawiającym i Wykonawcami. 

 
II. Dane Zamawiającego 

 
Nazwa Zamawiającego: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
Adres siedziby Zamawiającego: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka 
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@igbzpan.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.igbzpan.pl 
Numer telefonu Zamawiającego: +48 22 736 70 09, 883-317-535 
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: 07:00 – 15:00 
 
Dokumentacja Postępowania dostępna jest na Platformie Zakupowej Zamawiającego:  
https://igbzpan.ezamawiajacy.pl  ofertę-> Lista przetargów PZP -> Aktualne 

 
III. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami 

 
Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami następujące osoby:  
 
1) Magdalena Banasiewicz 
2) Magdalena Krawczak 

 
Adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka 
Telefon: +48 22 736 70 09, 883-317-535 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@igbzpan.pl 
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IV. Tryb udzielania Zamówienia 
 
1. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 

275 pkt 1 Ustawy, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o Zamówieniu oferty mogą składać 
wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy. 
3. Zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33 Ustawy. Wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty/progów unijnych określonych w obwieszczeniu Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy.  

4. Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane: 
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych; 
2) na Platformie Zakupowej Zamawiającego https://igbzpan.ezamawiajacy.pl 
3) na stronie internetowej Zamawiającego www.igbzpan.pl 

5. Do Postępowania stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 
 

V. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 
 
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy). 
 

VI. Opis przedmiotu Zamówienia 
 
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nawozów i nasion dla Zakładu Doświadczalnego 

Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jastrzębcu, 
zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto, opis przedmiotu Zamówienia 
określa również Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Miejsca dostawy przedmiotu Zamówienia: 
1) Gospodarstwo Kosów, ul. Karasia 53, 05-552 Magdalenka 

3. Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV:  
24410000-1 – nawozy azotowe 
03211200-5 – Kukurydza 
03211100-4 – Pszenica 
03111300-5 – Słonecznik 

4. Zamówienie jest podzielone na  części (8 pakietów): 
1) Pakiet 1 – Nawozy azotowe- Mocznik 
2) Pakiet 2 – Nawozy azotowe- Saletra amonowa 
3) Pakiet 3 – Nasiona pszenica jara SHARKI 
4) Pakiet 4 – Nasiona kukurydzy  Pioneer P 8816 
5) Pakiet 5 – Nasiona kukurydzy SY FREGAT 
6) Pakiet 6 – Nasiona kukurydzy SY TALISMAN 
7) Pakiet 7 – Nasiona kukurydzy SY PANDORAS 
8) Pakiet 8 – Nasiona słonecznika BELLA 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może składać 
ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części (pakietów) Zamówienia, o których 
mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Zamawiający nie ogranicza liczby części (pakietów) Zamówienia, jakiej można udzielić  
jednemu Wykonawcy. 
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7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. Zamawiający 
wymaga, aby w przypadku powierzenia części Zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
wskazał w Ofercie części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. Powierzenie części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Zamówienia. 

8. Zgodnie z art. 441 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na 
prawo opcji. Prawem opcji objęta jest możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z dostawy 
lub zwiększenia zapotrzebowania dostawy przedmiotu Zamówienia w ilości do 30% 
Zamówienia. 

9. Brak złożenia przez Zamawiającego szczegółowego zamówienia lub złożenie go w ilości 
mniejszej lub większej niż przewidywana przed zakończeniem obowiązywania Umowy, 
oznacza skorzystanie z prawa opcji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie 
wykonane dostawy przedmiotu Zamówienia. 

10. Wykonawca zgadza się na przewidziane wyżej prawo opcji i akceptuje, że nie przysługuje mu 
żadne roszczenie z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego realizacji przedmiotu 
Zamówienia, w zakresie, o którym mowa ust. 8-9 powyżej. 

11. Wszelkie nazwy własne użyte w niniejszej SWZ służą doprecyzowaniu opisu przedmiotu 
Zamówienia. 

 
VII. Termin realizacji Zamówienia 

 
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od 01-03-2022 do 31-05-2022.           

      
VIII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z Ofertą następujących przedmiotowych 

środków dowodowych: 
1) dokumenty (np. świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, karty charakterystyki) 

potwierdzające, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia wszystkie wymagania 
określone przez Zamawiającego oraz jest podstawą do obrotu przedmiotem 
Zamówienia terenie RP. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie równoważnych świadectw, atestów lub certyfikatów do 
tych określonych w ust. 1 powyżej. Wykonawca, w celu potwierdzenia jakości świadectw i 
atestów równoważnych, załączy do składanej przez siebie Oferty dokumenty zawierające 
dane świadectw i atestów, z których w sposób niebudzący wątpliwości będzie wynikać, iż 
oferowany przez niego przedmiot Zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry 
jakościowe. Wszelkie ryzyko, w tym koszty ewentualnych ekspertyz, związane z 
udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać, iż oferowany przez niego przedmiot Zamówienia, spełnia wszystkie wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 Ustawy przewiduje, że w 
sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie 
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

4. Postanowień ust. 3 powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 
potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 
lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. 

 
IX. Warunki udziału w Postępowaniu  
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1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

Postępowaniu, dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie, 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie,  
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 
2. Sposób wykazania warunków udziału w Postępowaniu wskazano w rozdziale XI SWZ. 

 
X. Podstawy wykluczenia z Postępowania 

 
1. Z Postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 
art. 258 Kodeksu karnego, 

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 powyżej; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 Ustawy. 
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 ust. 1 oraz art. 111 Ustawy. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 
110 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2 pkt 1-3 Ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o 
których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy, nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 
XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  

 
1. Do Oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania Ofert: 

1) oświadczenie  Wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  125  ust.  1 Ustawy o 
spełnianiu warunków do udziału w Postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ; 

2) oświadczenie  Wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  125  ust.  1 Ustawy o 
braku podstaw do wykluczenia z Postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowią dowód potwierdzający brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że Oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 
przesłanki unieważnienia Postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej 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. 

6. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń o których mowa w ust. 1 powyżej lub 
podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów 
selekcji. 

7. Ponadto, wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
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1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SWZ, 

2) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub 
podmiotu udostępniającego zasoby, 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia 
Umowy w sprawie realizacji Zamówienia (jeśli dotyczy). 

8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub 
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu 
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa 
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenie 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 2019 r. poz. 369 z 
późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 - Załącznik nr 6 do SWZ; 

 
XII. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 118 Ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 
Zamówienia podwykonawcom 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, 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. 

2. 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. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia; 
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3) 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 oceni, 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 oraz - jeżeli 
dotyczy- kryteriów selekcji, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. 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 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
Postępowaniu. 

7. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ składa także 
wraz z Ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
Postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. 
 

XIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. W takim przypadku, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do 
reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oświadczenia, 
o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ składa z Ofertą każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

3. Jeżeli została wybrana Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia kopii 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XIV. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

 
1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
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 (Dz. U. 2020 poz. 2452). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, przedmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 
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3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2 powyżej, przekazywane w 
Postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w Postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

1) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje w przypadku: 

a. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

b. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia; 

c. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 
Ustawy odpowiednio Wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie Zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej może dokonać również notariusz. 

3) Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, niewystawione przez upoważnione 
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

1) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje w przypadku: 

a. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 
które każdego z nich dotyczą; 

b. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 
ust. 2 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, lub 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca 
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia; 

c. pełnomocnictwa - mocodawca. 
2) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. 
10. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji. 

 
XV. 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, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 
wskazanych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 
 

1) Magdalena Banasiewicz 
2) Magdalena Krawczak 
 

Adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka 
Telefon: +48 22 736 70 09, 883-317-535   
Adres poczty elektronicznej: przetargi@ighz.pl 
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3. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem Platformy adresem: https://igbzpan.ezamawiajacy.pl/ oraz za  pośrednictwem 
poczty elektronicznej: przetargi@igbzpan.pl. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu, zobowiązany jest do założenia 
bezpłatnego konta na Platformie https://igbzpan.ezamawiajacy.pl/ . 

5. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

6. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich 
czytelna treść dotrze do Zamawiającego, w wymaganej postaci i formie, przed upływem terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, na ich złożenie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 

8. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na 

subdomenie https://igbzpan.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl; 
2) 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"; 

3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację; 

4) 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; 

5) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w Postępowaniu; 
6) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia 

oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 
Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za 
pośrednictwem zakładki „Korespondencja".\ 

9. 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". 

10. 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 22 23 (infolinia dostępna w dni 
robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.  

11. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 
1) dokumenty w formacie „pdf' zaleca się podpisywać formatem PAdES; 
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf', wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 
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12. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na 
Platformie, 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. 2GB RAM, 
procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 
10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. 

4) włączona obsługa JavaScript; 
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików 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, mg, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ABC, XMLenc. 

14. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: 
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie 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. 

15. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 

16. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji - składając Ofertę w postaci 
elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na 
Platformie w zakładce „OFERTY” - poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 

 
XVI. Opis sposobu przygotowania Oferty 

 
1. Przedmiotowe Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć Ofertę zgodnie z 

jej wymaganiami. 
3. Treść Oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

Postępowania. 
4. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty. 
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

ze sposobem reprezentacji Wykonawcy określonym w odpisie z właściwego rejestru lub 
ewidencji albo innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do SWZ powinny być wypełnione zgodnie z załączonymi wzorami. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć jedną Ofertę. Złożenie więcej niż jednej Oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
9. 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. 

10. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
ust. 9 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

11. Przedłużenie terminu składania Ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SWZ. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na platformie 
prowadzonego postępowania. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

16. Wykonawca w Ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 
Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, 
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów. 

 
XVII. Składanie i otwarcie Ofert 

 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 
Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

2. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich 
poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość 
zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. 

3. Składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy https://igbzpan.ezamawiajacy.pl/. 

4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
5. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

1) Wykonawca składa Ofertę poprzez wypełnienie Formularza Oferty (informacje 
zawarte w SWZ) oraz dodanie w zakładce „OFERTY” dokumentów (załączników) 
określonych w niniejszej SWZ, podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby 
umocowane. Czynności określone w SWZ realizowane są poprzez wybranie 
polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany; 

2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację; 
3) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” - dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” - niestanowiący tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) Złożenie Oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę"; 
5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 

złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”; 
6) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 
7) Po zapisaniu, plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 
6. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 
utajnienia. Dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w 
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika 
następuje poprzez polecenie „Dodaj”. 

7. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie Ofertę. W tym celu w zakładce 
„OFERTY' należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. 

8. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe 
9.  Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2022 r. o godz. 10:00. 
10.  Termin otwarcia ofert: 16.02.2022 r. o godz. 10:30. 
11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego Postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie Zamówienia. 

12. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert. 
13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego Postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym 

mowa w ust. 9 powyżej. 
 

XVIII. Termin związania Ofertą 
 

1. Wykonawca jest związany Ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 18.03.2022 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą, zwróci 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 ofertą o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2-3 powyżej. 

 
XIX. Opis sposobu obliczania ceny 

 
1. Wykonawca określa cenę realizacji Zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 
Zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SWZ.  

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę).  

4. Cena Oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty 
najkorzystniejszej 
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1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się następującym 
kryterium:  
 

Opis kryterium Waga kryterium 

1. Cena Oferty 60% 

2. Termin dostawy 40% 

 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:  
- Cena: 60 %  
- Termin dostawy: 40 %  

3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:  
 
1) Kryterium I: Cena – 60 % (C)  
Maksymalną liczbę punktów, tj. 60 (słownie: sześćdziesiąt) otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację Zamówienia, natomiast pozostali 
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:  

 

 
 
 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę;  
Cn – najniższa zaoferowana Cena;  
Cob – Cena zaoferowana w ofercie badanej.  
 
2) Kryterium II: Termin dostawy – 40%  
Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy według kryterium “Termin dostawy” w 
sposób następujący:  

a. do 4 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego szczegółowego 
zamówienia – 40 pkt;  

b. 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego szczegółowego 
zamówienia - 35 pkt, 

c. od 6 do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego 
szczegółowego zamówienia – 30 pkt.  
 

3) Łączna liczba punktów: 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
za wszystkie ww. kryteria, według poniższego wzoru: 

Łączna ilość punktów = C + T 
 

gdzie: C  –  liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena”  
 T   –  liczba otrzymanych punktów za kryterium „termin dostawy” 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród 
Ofert złożonych na Zamówienie. 

5. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
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XXI. Wybór najkorzystniejszej Oferty 
 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął 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 po 
upływie terminu związania ofertą. 

3. Stosownie do art. 253 ust. 1 Ustawy, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 powyżej, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania https://igbzpan.ezamawiajacy.pl/. 

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

zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia 
 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielona realizacja Zamówienia, o 
miejscu i terminie zawarcia Umowy. 

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem Umowy na 
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do Oferty. 

 
XXIII. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
XXIV. Wzór Umowy 

 
1. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie 

art. 454-455 Ustawy oraz postanowień wzoru Umowy. 
 

XXV. Informacje dodatkowe 
 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (dot. poszczególnych pakietów 

Zamówienia). 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 95 oraz 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy. 
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w art. 131 
ust. 2 Ustawy. 
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6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 
obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu. 
8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy. 
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Ustawy. 
11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do Oferty, w sytuacji określonej w 
art. 93 Ustawy. 
 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 
 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX Ustawy.  
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.  
3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 
zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Terminy wnoszenia odwołania:  
1) odwołanie wnosi się w terminie:  

a. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 

b. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a. 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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4) jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu 
zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
wyniku postępowania, 

b. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo zamieścił w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
albo zamówienia z wolnej ręki.  

7. Odwołanie zawiera informacje wskazane w art. 516 ust. 1 Ustawy. 
8. Do odwołania dołącza się dokumenty wskazane w art. 516 ust. 2 Ustawy. 
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 
 

XXVII. Ochrona danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
 

 do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.); 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Genetyki i Biotechnologii 
Zwierząt Polskiej Akademii Nauk; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk jest Pan Marcin Bąk, kontakt: m.bak@dubois-kancelaria.com, tel. 
+48 601 141 527; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym 
postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności; 

 przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą; 

 przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z 
obowiązującym prawem; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 
udziałem w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z Ustawy;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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. 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

Postępowania o udzielenie Zamówienia ani zmianą postanowień Umowy w zakresie 
niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu Postępowania oraz 
jego załączników. 

** Wyjaśnienie: 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. 

 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 –  Opis Przedmiotu Zamówienia. 
2. Załącznik nr 2 –  Formularz Ofertowy. 
3. Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
5. Załącznik nr 5 –  Wzór Umowy. 
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 
 
          
    

 
 

 
 


