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……………… 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej: SIWZ) 
 

z dnia 30 listopada 2020 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
na 
 

„Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze” 
 

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 15100000-9 
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; 15131130-5–Wędliny; 15110000-2-Mięso; 15130000-8-Produkty 
mięsne. 

UWAGA! 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą SIWZ. Stanowi ona najistotniejszy dokument postępowania      
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą żądać wyjaśnienia jej treści oraz wnosić środki 
ochrony prawnej w stosunku do jej postanowień. Środki te służą ochronie praw Wykonawcy, jak też 
najlepszemu przygotowaniu zamówienia do realizacji. 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

      Załącznik nr  2a - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 3 - Wzór pełnomocnictwa. 
Załącznik nr 4 - Wzór umowy. 
Załącznik nr 5 - Formularz cenowy. 
 

ROZDZIAŁ I  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: Miasto Zielona Góra – Bursa w Zielonej Górze 
Kierownik zamawiającego: Dyrektor – Dariusz Łado 
Adres: ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra 
NIP: 929-14-38-325  
REGON: 970692171 
Tel.: +48 68 329 97 21 
Fax: +48 68 329 97 40 
Strona www na której będą umieszczane informacje wymagane ustawą Pzp: www.bursa.bip.zgo.pl 

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1.      Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp).  

               Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
– 46 ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do Pzp zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o 
wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o 
której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do Bursy w Zielonej Górze przy 
ul. Botanicznej 60. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Dostawy 
powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym przewidzianym dla żywności na terenie RP. 
Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej, będzie 
wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

1) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z 
późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,  

2) rozporządzeniem (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa Żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa Żywności (Dz. Urz. 
WE L 31, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 6, str. 463 ze zm.z późn. zm.),  

3) rozporządzeniem (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004. w 
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Żywnością oraz uchylającego Dyrektywy 
80/590/EWG i 89/109/EWG  (Dz. U. UE L 338, str. 4 z późn. zm.),  

4) ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1753), 

5)  rozporządzeniem (WE) 853/2004, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do Żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139, str. 55 z późn. zm.),  

6) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.),  

7) rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie 
higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 
13, t. 34, str. 319 ze zm.). 

3.2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po każdej dostawie na podstawie faktur 
częściowych w terminie 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zadanie będzie 
realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na 
podstawie zapotrzebowania żądanego asortymentu towaru złożonego przez Zamawiającego telefonicznie, 
faksem lub pisemnie. Dostawy towaru wymagane są codziennie od poniedziałku do soboty w godz. od 07:30 do 
godz. 09:00 oraz w wyjątkowych sytuacjach drugi raz wciągu dnia po telefonicznym zgłoszeniu do godz. 12:00  
przez  Zmawiającego. Wykonawca w takiej sytuacji dostarczy towar w terminie do 3 godzin licząc od momentu 
jego zgłoszenia. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do 
przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego 
zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik. Koszty przewozu, 
zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór 
towaru w siedzibie Zamawiającego. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) 
odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego. Dostarczany 
towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, tj. I-go 
gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub 
niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego 
wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej 
jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. Wykonawca winien posiadać atest 
laboratoryjny. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca winien przeliczyć wartość 
opakowania do gramatury podanej przez Zamawiającego. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów 
z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów, a Wykonawca 
poniesie związane z tym koszty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w 
zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej 
zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem 
ilości dostaw przewidzianych w umowie o 30%.   

3.3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

3.4. Miejsca wykonania zamówienia: Bursa w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra. 
 

ROZDZIAŁ IV PODWYKONAWCY 
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4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

4.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia (zakresów rzeczowych), których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Ww. 
informacje należy określić w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

4.3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga 
zawarcia umowy o podwykonawstwo. Zgodnie z art. 2 pkt 9b Pzp przez umowę o podwykonawstwo należy 
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych 
na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami. 

ROZDZIAŁ V INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 67 UST. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ. 

 
5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 
 

 
 ROZDZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA   Z 

POSTĘPOWANIA. 

 
6.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                      

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp. 
  
6.2.   Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.   

Zamawiający nie określa warunków  udziału w postępowaniu,  o których  mowa w art. 22 ust. 1b Pzp.  
 
6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych 

Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 
 

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13              
i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

 

ROZDZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA. 

 
7.1. Wykonawca w celu wykazania wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  

w pkt 6.1.  ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie – zgodnie z treścią zał. nr 2 do SIWZ. 
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na zał. 

nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
7.3. Oświadczenie zał. nr 2 do SIWZ, składane jest przez Wykonawców w oryginale wraz z ofertą. 
7.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                         



 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2020 
na: „Dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze” 

4 | S t r o n a  
SIWZ 
 
 
 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru 
stanowiącego zał. nr 2a do SIWZ, wzór oświadczenia zostanie załączony przez Zamawiającego do 
informacji z otwarcia ofert, która zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bursa.bip.zgo.pl). 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach.   
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to 
składa dokumenty lub oświadczenia wskazane w  Rozdziale VII. 

 
7.6. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 

a)  w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia; 

b)  oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie 
prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty 
- treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

c)  oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te Wykonawcy składają wraz z ofertą; 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                         
o którym mowa w pkt 7.4. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                         
o udzielenie zamówienia; 

d)   wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

e)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę 
kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz 
instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 

f)  Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości 
przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
łącznie lub każdego z osobna. 

7.7. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. 

7.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa                    
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 ze 
zm.) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7.9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.4., dotyczące Wykonawcy należy złożyć w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzanych 
w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby dokonującej tej czynności (np. podpis wraz z 
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). 

7.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w pkt 7.4., wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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7.11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

7.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. 
zm.).  

7.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

7.14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
pkt 7.4. SIWZ, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie te oświadczenia i dokumenty. Jeżeli 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. W razie wątpliwości 
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7.15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.4., 
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. pkt 1 i 3 Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. W takim przypadku zaleca się wskazać nazwę/ numer postępowania, w 
którym informacje te się znajdują. 

7.16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 
pełnomocnictw, albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie 
przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.17. Niewykonanie przez Wykonawcę wezwania, spowoduje wykluczenie go z przedmiotowego postępowania, 
a w przypadku dokumentów przedmiotowych odrzucenie jego oferty. 

7.18. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.19. W zakresie nieregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
8.1.  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Grażyna 

Sakowska Przewodniczący Komisji Przetargowej, od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego w 
godz. 08.00 – 14.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Numer telefonu: +48 68 329 97 21. Numer faksu: 
+48 68 329 97 40. Adres poczty internetowej e-mail:  bursa@bursa.zgora.pl. 

8.2.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej             
w rozumieniu   ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 
2020 r., poz. 344 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dot. formy dokumentów i oświadczeń 
ustanowionych w Rozdziale VII. 



 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2020 
na: „Dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze” 

6 | S t r o n a  
SIWZ 
 
 
 

8.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 
uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

8.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, z uwzględnieniem pkt. 8.2 wyżej należy kierować 
na poniże adresy:  

„Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze” 
ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra  

e – mail: bursa@bursa.zgora.pl. 
 

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu 
należy oznaczać następująco „Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze” 

 

8.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków, o którym 
mowa w pkt 8.7., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 

8.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

8.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie 
internetowej. 

 

ROZDZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Termin, w którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp 
bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                      
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

11.1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z Pzp i SIWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, z 
zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona 
czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe 
usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona. 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
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11.2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 
Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów, powoduje odrzucenie 
oferty, jako niezgodnej z przepisami prawa na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 Pzp. 

11.3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte (zszyte)                      
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Ponadto, zaleca się aby 
wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie 
błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej 
treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane). 

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

11.5. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
dokumenty (załączniki), stanowiące jej integralną część, na które składają się: 

a) formularz cenowy (zał. nr 5 do SIWZ), 

b) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia                    
z postępowania, określone w pkt 7.1. SIWZ - wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, 

c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ dla każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ o ile Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

d) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii 
notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika 
(możliwość skorzystania z wzoru pełnomocnictwa zał. nr 3 do SIWZ), 

e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia. 

11.6. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 
zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać oznaczenie (bez nazwy i 
pieczątki Wykonawcy): 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

„Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze” 
Nie otwierać przed 08 grudnia 2020 r. godz. 12.15 

 
Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było 
odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

 
11.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
te osoby. Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby 
poświadczające (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis 
poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formuły „za zgodność” lub równoważnej). Do oferty muszą 
zostać załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treści odpowiadające oryginałom (zawierać 
wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne. Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

11.8. Każde oświadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno być podpisane przez 
osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez 
Wykonawcę, to wymagane jest przedłożenie stosowych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej 
do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. 
Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie udokumentowane. 
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11.9. Zamawiający przyjmuje, że załączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania                      
w imieniu Wykonawcy zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

11.10. Ewentualne pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem rodzajowym do występowania                               
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy przedstawić je w formie oryginału, bądź 
w formie notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo we właściwej formie należy dołączyć do oferty.  

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 
załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać" z zachowaniem kolejności 
numerowania stron. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w 
pakietu przez Wykonawcę.  

11.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty                    
w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

11.13. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj.                                     
w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA". 

11.14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy 
otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE". 

11.16. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy. 

11.17. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie 
udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
12.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Bursa w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60, 65-392 

Zielona Góra  -  sekretariat Dyrektora, parter w terminie do dnia 08 grudnia 2020 r. do godz. 12.00. 
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i 
wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i 
niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.  
 

12.2    Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w 
której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 
nienaruszalność. 

 
12.3   Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 grudnia 2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w 

gabinecie Dyrektora w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60. 
 

12.4    Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się firmy oraz adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
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ROZDZIAŁ XIII SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

13.1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, czyli wartość wyrażoną w 
jednostkach pieniężnych, uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 
lub podatkiem akcyzowym. 

13.2. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto. Cenę należy podać rachunkowo. Cena oferty musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, wynikające wprost z SIWZ, jak również w niej 
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, będą to miedzy innymi koszty transportu, 
opakowania dostawy i rozładunku.  

13.3. Wartość brutto zamówienia należy obliczyć w następujący sposób i w kolejności wskazanej w formularzu 
cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ: Wykonawca ma obowiązek obliczyć wartość zamówienia poprzez 
podanie ceny jednostkowej netto produktu, ceny jednostkowej brutto produktu, wartość podatku VAT w 
danej pozycji, wartość netto danej pozycji oraz wartość brutto danej pozycji. Zamawiający zaleca również 
wskazanie zastosowanej przez Wykonawcę stawki VAT (w procentach). Wartości Vat, netto i brutto 
poszczególnych pozycji w formularzu cenowym (wiersze od 1 do 45 odpowiednich kolumn) należy sumować 
i wpisać do pozycji RAZEM. Obliczoną w ten sposób cenę brutto całego zamówienia należy wpisać do 
formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). 

13.4. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” 
lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka 
propozycji cenowych lub wskazanie ceny o wartości zero złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia 
oferty.  

13.5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości rozliczenia w walutach obcych. Cenę ofertową należy bezwzględnie określić w 
złotych polskich. 

13.6. Ceny należy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku  
(np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np. 
120,-). 

13.7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  

ROZDZIAŁ XIV OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT. 

 

14.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert.   

Cena brutto oferty (C) – waga 100 % = 100 punktów 

Sposób oceny i badania ofert. 

Zasady oceny wg kryterium „Cena brutto oferty” (C). 

Oferta z najniższą ceną (spośród nie odrzuconych ofert) otrzyma 100 punktów, inne proporcjonalnie mniej 
według wzoru: 

       najniższa cena ofertowa 

C =                                                          x 100 % = ilość punktów 
                                                                           cena ocenianej oferty 

14.2.   Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

14.3.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a 
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jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

14.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryteriów, 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 
którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w Pzp i przedmiotowej SIWZ oraz zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

14.5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 14.4. SIWZ uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenianą spośród pozostałych ofert. 

14.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może żądać od Wykonawcy  
  wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia  
  pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14.7.  Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Pzp. 

14.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do  
  przedmiotu zamówienia, dokona czynności, o których mowa w art. 90 Pzp. 

14.9.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

14.10. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 91 Pzp, Zamawiający zawiadomi                    
    o tym Wykonawców w sposób określony w art. 92 Pzp. 

14.11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp, Zamawiający unieważnia  
    postępowanie. 

ROZDZIAŁ XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

15.1.  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

1)   przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie (konsorcjum) - w przypadku oferty złożonej przez tych Wykonawców. 

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

15.2.   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 Pzp. Zamawiający 
zawrze umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Do 
przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone wszystkie informacje i zobowiązania Wykonawcy, 
wynikające z przedstawionej przez niego oferty, uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 
Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 Pzp). 

15.3.    Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności 
aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić w przypadkach wskazanych we 
wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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ROZDZIAŁ XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE. 

 
16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje 
odwołanie wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z 
postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia 
oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. 

16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie Ustawy. 

16.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

16.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

16.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

16.7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

16.8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

16.9. Środki ochrony prawnej reguluje szczegółowo dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

17.1.   Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

ROZDZIAŁ XVIII KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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”, informuję, że:  

 
1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest Dyrektor Bursy w 

Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest  Joanna Kowala, e-mail:  inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl  
3) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5) ww. dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 
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6) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w 
przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoby fizyczne, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych 
osobowych Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 
protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego);   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą 
uzna,  że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 
9) osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie 

przysługuje: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

ROZDZIAŁ XIX OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA, UMOWY 
RAMOWE, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  


