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Rozdział 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1.1  Zamawiającym jest:  

Zespół Szkół Rolniczych im mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce   

ul. Polna 1, 16-100 Sokółka Tel. +48 (085) 711-20-44 adres strony internetowej, na 

której zamieszcza się informacje dotyczące zamówienia:  

http://www.zsrsokolka.pl  

Postępowanie jest prowadzone na portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/   

Znak postępowania – ZSR.343.01.2021 

1.2 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie:  

a) „u.p.z.p.” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

b) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w  

Rozdziale 2 SWZ,  

d) „Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające 

realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie 

elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń,  

e) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy SWZ,  

f) „Zamawiający” – podmiot określony w pkt. 1.1.  

1.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na 

podstawie przepisów u.p.z.p. na usługi społeczne o wartości zamówienia 

poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa 

w art. 359 pkt 2 u.p.z.p 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 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie.  

1.4 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  
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1.5 Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone w przepisach 

u.p.z.p.  

1.6 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami.  

 

Rozdział 2 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w 

ramach programu POWER  

2.2  Projekt jest współfinansowany ze środków programu POWER w ramach projektu  

„Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce” 

o numerze 2020-1-PL01-KA102-081307   

2.3  Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

55100000-1 - Usługi hotelarskie 

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe 

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 

2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ –Opis 

Przedmiotu Zamówienia.  

2.5  Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 u.p.z.p., tj. zamówień podobnych.   

2.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców (o ile są znane).  

2.7 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

2.8  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
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2.9  Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa zostanie uznany przez  

Zamawiającego za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi.  

 

Rozdział 3 

 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Zamówienie musi być zrealizowane w poniższych terminach: 

1) od 04.10.2021r. do 15.10.2021r.;  

      2) od 08.11.2021r. do 19.11.2021r.  

 

Rozdział 4  

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

4.1  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:  

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu,  

4.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:  

4.1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie 

określa warunku w ww. zakresie;  

4.1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie 

określa warunku w ww. zakresie;  

4.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna ww. warunek 

za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 

000,00 zł;  

4.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek 

za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał lub 

wykonuje, co najmniej dwie usługi, z których każda musi spełniać 

następujące warunki:  
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a) polegała  na  świadczeniu  usług  hotelarskich  i 

restauracyjnych za granicą dla minimum 30 osób każda, o 

wartości minimum 100 000 zł brutto. 

4.2 W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni 

wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

4.3 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym 

etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

4.4 Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.2. SWZ, w stosownych sytuacjach 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w 

pkt 4.4 SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:   

4.5.1 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; Zobowiązanie może być 
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potwierdzone poprzez dołączanie do dokumentacji ofertowej oświadczenia 

podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik numer 9 i  

10 

4.5.2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek  

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:   

4.5.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby;  

4.5.2.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia;   

4.5.2.3. 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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.5.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 

pkt 3 i 4 u.p.z.p., oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy w odniesieniu do warunków dotyczących 

zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 

winy.  
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4.5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

4.5.6. 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.  

4.6  Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  

4.6.1 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 

ust. 1 u.p.z.p.;  

4.6.2 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 7 i 8 

u.p.z.p..  

4.6.3 W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 u.p.z.p., 

Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w 

sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 

jest wystarczająca do wykonania zamówienia.  

4.6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 u.p.z.p., jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

4.6.4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 

tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

4.6.4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  
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4.6.4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:   

4.6.4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,   

4.6.4.3.2. zreorganizował personel,  

4.6.4.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,   

4.6.4.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów,   

4.6.4.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów.   

4.6.5 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

wykonawcę.  

4.6.6 Wykluczenie wykonawcy następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 

111 u.p.z.p..  

4.7  Zgodnie z art. 110 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 

każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.  

 

Rozdział 5  

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 4, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 

Załączniku Nr 3 i 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 
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stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

5.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa 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.  

5.1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

pkt 5.1.1, także oświadczenie 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 zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi Załącznik nr 9 i 10 do SWZ.  

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1. i 4.5.2 SWZ – 

jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego 

Oświadczenie musi być podpisane przez ww. podmiot lub jego pełnomocnika.  

5.2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego - w celu potwierdzenia braku podstaw 

do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych 

podmiotowych środków dowodowych:  

5.2.1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe;  

5.2.2 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu usług stanowi Załącznik 

nr 11 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy;  

5.2.3  dokumenty  potwierdzające,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem  zamówienia  ze  wskazaniem  sumy  gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia;  

5.2.4    odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej  

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

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

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

5.2.5 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 

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

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

zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 

że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

5.2.6 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 
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109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności;  

 5.2.7  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:   

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

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,  

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

się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,   

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

ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu  – sporządzonej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

5.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają dla niego właściwe przepisy 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (D.U. z 2020 r. poz. 

2415).  

5.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

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

wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba że:   

5.4.1. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy 

podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub  

5.4.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.   

5.5 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa 

powyżej, aktualne na dzień ich złożenia.   
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5.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.   

5.7  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.  

5.8 Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

rozumie się dokumenty złożone w formie elektronicznej opatrzone podpisem 

elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji.  

5.9 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w niniejszym Rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

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.  

5.10 W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej:  

5.10.1. Oświadczenia i dokumenty muszą spełniać również wymagania określone  w 

rozporządzeniu Rozporządzenie 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 - postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5.10.2. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być złożone w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji 

wskazane we właściwym rejestrze. Zamawiający dopuszcza złożenie 

elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

Rozdział 6  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Wadium nie jest wymagane.   
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Rozdział 7  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

7.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z treścią 

SWZ.  

7.2  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.   

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Mając na uwadze 

definicję mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, zamawiający 

postawił minimalne warunki udziału w postępowaniu, tym samym dopuszczając do 

postępowania możliwie najszerszy krąg wykonawców. Podział zamówienia na części 

nie wpłynąłby na poszerzenie kręgu podmiotów mogących skutecznie ubiegać się o 

jego udzielenie. Dodatkowo podział zamówienia na części w tym przypadku niósłby 

ryzyko poniesienia przez Zamawiającego nadmiernych kosztów wykonania 

zamówienia (przy większym wolumenie zamówienia, można spodziewać się większych 

upustów/rabatów ze strony wykonawców). W świetle powyższego Zamawiający uznał, 

że nie zachodzi potrzeba podziału niniejszego zamówienia na części, aby został 

osiągnięty cel w postaci ułatwienia dostępu do postępowania dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, a działanie takie byłoby tylko pozorne i nie wnosiłoby żadnej wartości 

dodanej.  

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci 

katalogów elektronicznych.  

7.4  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

7.5 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż 

polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7.6 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
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7.7 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem  

 https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.  

7.8 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu.  

7.9 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

7.10 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7.11 Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 

7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

7.12 Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.  

7.13 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego.  

7.14 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

7.15 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz 
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z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca 

się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 u.p.z.p.  

7.16 Do oferty należy dołączyć oświadczenie wskazane w SWZ w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować 

do jednego pliku archiwum (ZIP).  

7.17 Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 

oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

W ofercie należy podać nazwę hotelu, w którym będzie świadczone zamówienie.  Nie 

podanie tej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).  

7.18 Do oferty należy dołączyć:  

7.18.1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik;  

7.18.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy 

ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;   

7.18.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SWZ, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 i 4 do SWZ;  

7.18.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;   

7.18.5 oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2 według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 8 do SWZ - jeżeli dotyczy; 

7.18.6 oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt 

5.1.3 według wzorów stanowiących Załącznik nr 9 i 10 do SWZ - jeżeli 
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wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu 

udostępniającego zasoby 

7.18.7 Następujące przedmiotowe środki dowodowe potwierdzenie posiadania 

rezerwacji w hotelu wskazanego w ofercie Wykonawcy otrzymane przez 

Oferenta z hotelu wskazanego w Formularzu   

w postaci wydruku wiadomości email otrzymanej przez wykonawcę z 

adresu skrzynki pocztowej hotelu lub oświadczenia osoby reprezentującej 

hotel zawierającego pieczęć obiektu i podpis lub przygotowanego na 

papierze firmowym. 

7.19 Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

7.20  Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

7.21 Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

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

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, 

które  

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

7.23 Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

7.24 Postanowień pkt. 7.19 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 
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oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta 

podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7.25  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

7.26 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  

 

8.1  Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem 

nieważności,   

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

8.1.1 Termin złożenia oferty: do dnia 27 września 2021r. do godziny 10:00.  

8.1.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021r. o godzinie 11:30.  

8.1.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i 

następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

8.2  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.   

8.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

8.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:   

8.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;   

8.4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.   

8.5  Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  
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Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 

października  2021 r.   

9.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiającym przed upływem terminu 

związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

9.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 9.2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłożenie 

terminu związania ofertą.   

 

Rozdział 10 

 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

10.1 Wykonawca poda cenę oferty za wykonanie zamówienia, w Formularzu Ofertowym 

sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.  

10.2 Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż 

dwa miejsca po przecinku.  

10.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z 

obowiązujących przepisów.  

10.4 W przypadku różnicy w cenie całkowitej oferty oraz cen jednostkowych (liczonej w 

oparciu  o ceny jednostkowe i ilości), za prawidłową przyjmuje się cenę jednostkową.   

10.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

10.6 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 

miałby obowiązek rozliczyć. W takiej ofercie wykonawca ma obowiązek:  
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10.6.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

10.6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

10.6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

10.6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

 

Rozdział 11 

 BADANIE OFERT  

 

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 

innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  

11.2Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzie li 

wyjaśnień lub dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Za rażąco niską cenę uznaje się cenę niższa o 30% od wartości 

zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

11.3  Zamawiający poprawi w ofercie:  

11.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,  

11.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

11.3.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
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11.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 11.3.3., Zamawiający wyznacza wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie 

uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

11.5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

11.5.1 została złożona po terminie składania ofert;  

11.5.2 została złożona przez wykonawcę:  

 11.5.2.1.  podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

11.5.2.2. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 11.5.2.3. 

który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o  

którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego 

środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń 

oraz w przypadkach określonych w u.p.z.p.   

 

Rozdział 12 

 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na etapie oceny 

formalnej, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert (dotyczy wszystkich 

części zamówienia) 

 

 

Lp.  Nazwa kryterium  Waga kryterium  

(w %)  

1  Cena  60  

2  Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji usługi 

zakwaterowania i wyżywienia 

30  

3  
Jakość hotelu   

10  



 

   

Strona 21 z 27 

12.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując 

zasadę,  że 1% = 1 punkt.  

12.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

 

        
Wartość  najniższa     

   x 60 pkt     = liczba uzyskanych punktów w przedmiotowym                                                               

Wartość  badana                                                  kryterium 

                                     

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

12.4. Punkty za kryterium „Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji noclegu" o wadze 

30 pkt. zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:  

1 dzień przed planowanym dniem przyjazdu - 30 pkt   

3 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 20 pkt  

5 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 10 pkt  

7 dni przed planowanym dniem przyjazdu - 5 pkt  

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż 7 dni, Wykonawca otrzyma 0 

pkt. W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt.  

 

12.5. Punkty za kryterium „Jakość hotelu" o wadze 10 pkt. zostaną przyznane zgodnie z 

poniższym opisem: 

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:  

za zaoferowania zakwaterowani w hotelu 3 gwiazdkowym  - 0 pkt   

za zaoferowania zakwaterowani w hotelu 4 gwiazdkowym  lub lepszym - 10 pkt   

 

12.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 12.3 - 12.5, po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty.  

12.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.  

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w 

pkt 12.1.  
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12.7. 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 wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców 

 

Rozdział 13 

 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, a 

także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej http://www.zsrsokolka.pl/.  

 

Rozdział 14 

 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

14.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

577 u.p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.   

14.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę.   

14.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.   

14.4 Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

14.5 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.  
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14.6 W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.   

 

Rozdział 15  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 

Rozdział 16  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY ORAZ 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

16.1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.  

16.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 454-455 u.p.z.p., na warunkach i w sposób szczegółowo określony we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.  

 

Rozdział 17 

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  

 

17.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a  

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
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adres skrytki Powiatu Sokólskiego na platformie e-PUAP2 - /stsok/skrytka  oraz poczty 

elektronicznej zespolszkolrolniczychsokolka@gmail.com.   

17.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 

do formularza do komunikacji.  

17.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.   

17.4 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu.  

17.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 

MB.   

17.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

17.7 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ/OPiW2. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście 

wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub 

ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

17.8 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 

Wykonawców opisanych powyżej wymogów.  

17.9 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych   

w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
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ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Korespondencja przesłana za pomocą tego 

formularza nie może być szyfrowana.  

17.10 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: zespolszkolrolniczychsokolka@gmail.com 

17.11 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 

musi być zgody 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 oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.   

17.12 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

17.13 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania określonym w pkt. 1.1.  

17.14 Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  Dariusz Żołądkowski 

Komisja przetargowa, tel. +48 (085) 711-20-44, e-mail: 

zespolszkolrolniczychsokolka@gmail.com 

Godziny pracy Zamawiającego od 7.30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.   

 

Rozdział 18 

 INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI  

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 U.P.Z.P.  

 

Nie dotyczy.   
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Rozdział 19 

 WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE  

 

19.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich  w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego.   

19.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

19.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

19.4 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

Rozdział 20  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

20.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w rozdziale IX u.p.z.p.  

20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich  

Przedsiębiorców.  
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Rozdział 21 

 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ  

 

Integralną częścią SWZ są załączniki:  

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik Nr 2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy  

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia   

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej   

Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego  

Załącznik Nr 7 – klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych  

Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających 
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