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Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO”  

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, jn.:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  

w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 10; Tel. 89 524-10-71, fax.: 524-05-05; adres e-mail: 

irs@infish.com.pl;  

2) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza w Olsztynie jest Pani Elżbieta Józefczyk, adres e-mail: e.jozefczyk@infish.com.pl;  

tel. (89) 543 10 61; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla 

Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie; znak sprawy: Dyr.Zam.-6/2020, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana 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 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

14, poz. 67 z późn. zm.); 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan:   

̶ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

̶ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
;  

̶ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych    

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
2
 ;  

̶ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 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.  
2 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 
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Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 

10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 10  

REGON 000080192, NIP 739-020-20-79 

Tel. 89 524-10-71, fax.: 524-05-05 

Strona WWW: www.infish.com.pl  ; adres e-mail: irs@infish.com.pl 

godziny pracy: od pn. do pt. - od godz. 8:00 do godz. 14:00. 
 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843  

z późn. zm.) dalej ustawa Pzp lub uPzp. 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) 

z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz). 
 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot:          38.00.00.00-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny. 
 

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje dostawę sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego. 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który 

jest złącznikiem nr 3 do SIWZ. 
 

4. Inne postanowienia:  

4.1 Wykonawca na dostarczony sprzęt pomiarowy i laboratoryjny udzieli gwarancji zgodnie z ofertą jednak nie 

mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

4.2 Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko po uprzednim uzgodnieniu 

minimum 3 dni przed terminem dostawy pocztą elektroniczną e-mail: k.stawecki@infish.com.pl daty i 

godziny dostawy. 

4.3 Miejsce wykonania zamówienia – dostawy: Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 

Olsztynie.   
4.4 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, 

źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane 

w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 

4.5 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający jednak żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom 
 

§ 4. Termin wykonania zamówienia:  
 

1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia:  do dnia 29-05-2020r. 
 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu: 

1.1. w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (pkt 1 oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do siwz); 

1.2. w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku 

do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 

z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.) - (pkt 2 

oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do siwz); 
 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących kompetencji  

i uprawnień do prowadzenia określonej działalności wykonawcy.  

2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej 

wykonawcy. 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 

wykonawcy. 
 

§ 6. Art. 24 aa. 
 

1. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 
 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 
 

§ 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 
  

1.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2 do siwz) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (zał. nr 2a do siwz). 

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 

w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. 

1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa 

w pkt 1.1, 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. 
 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku 

podstaw wykluczenia:  

2.1 w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych 

oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 1.1 do 1.3 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp  

(§ 7 ust. 9 siwz); 

2.2 w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 12 ust. 7 siwz), 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (zał. nr 6 do siwz ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

2.3 w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem 

postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 7 ust. 8 siwz).    
 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego  

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania  

warunków udziału w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2:  - nie dotyczy 
 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego  

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: - nie dotyczy 
 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 2.3 siwz. 
 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w § 7 ust. 2, 3, 5 i 11 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. 
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7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, 3, 5 i 11, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są 

one aktualne. 
 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których  

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 
 

9. 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, 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. 
 

10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 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 upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

11. Dokumenty podmiotów zagranicznych:   
11.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w § 7 pkt 2.3 siwz, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 11.1, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.1 stosuje się odpowiednio. 

11.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  

11.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych  

w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów.    
 

12. Inne dokumenty: 

12.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz kalkulacją cenową (zał. nr 1 do siwz).  

12.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca 

winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się 

o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór 

pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do siwz. 

12.3 W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego 

pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.  
 

13. W przypadku składania oferty objęte przedmiotem zamówienia, dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 siwz, 

wykonawca składa tylko raz. 
 

14. Oświadczenia, o których mowa w siwz dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. Dokumenty, 
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o których mowa w siwz, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

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

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 

mowa w siwz, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 siwz, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 
 

§ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), 

z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4. 
 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 
 

4. Ofertę, w tym oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (§ 7 ust. 1.1. - 1.3. siwz) - zał. nr 2 i 2a do 

siwz,  należy złożyć w formie pisemnej.  
 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do dnia  8.04.2020 r. 
 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5. 
 

8. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej 

http://www.infish.com.pl/bip/przetargi  
 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. 

Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 
  

10. Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

11. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 

jeżeli będzie to konieczne. 
 

12. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 11, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, 

wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny 

ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 

13. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, zamieści informację o zmianach na stronie internetowej. 
 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie 

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, na której siwz 

została udostępniona. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio. 
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15. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr Pacyno; e-mail: p.pacyno@infish.com.pl. 
 

§ 9. Wymagania dotyczące wadium  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

§ 10. Termin związania ofertą 
 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

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. 
 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

§ 11. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 
 

5. Oferta musi zawierać: 

5.1 oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 2a do siwz, o których mowa w § 7 ust. 1.1 oraz jeśli 

dotyczy, w zakresie wskazanym w ust. 1.2 i 1.3 siwz;  

5.2 dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 12 – w zakresie w jakim dotyczą wykonawcy. 
 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się 

którejkolwiek kartki. 
 

7. Informacje, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom trzecim, muszą być 

oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” i załączone do oferty jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. 

Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.  
 

8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej w następujący 

sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę (osoby) uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu innego, na zasobach którego wykonawca polega 

celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego 

rejestru lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. 

Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 

§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, 

ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn (sekretariat na I – piętrze pokój 106) w terminie do dnia  

15.04.2020r. do godz. 10:00 
 

2. Termin składania ofert upływa 15.04.2020r. do godz. 10:00. 
 

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  15.04.2020r. do godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 301. 
 

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 

im. Stanisłwa Sakowicza w Olsztynie 

ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn 

(sekretariat na I – piętrze pokój 106) 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: DYR.Zam.Publ.-6/2020 

„Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza w Olsztynie” 

Nie otwierać przed dniem: 15.04.2020r. do godz. 10:15 
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4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
 

6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

7.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

7.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

7.3 ceny i terminu wykonania zamówienia. 
 

§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia § 3 siwz, formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową (zał. nr 1 

do siwz) oraz  projekt umowy (zał. nr 4 do siwz). 
 

2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 

należne podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług VAT. 
 

3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz 

do podpisania umowy. 
 

4. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, 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. 
  

5. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

6. Cenę ofertową (zał. nr 1 do siwz) należy określić w złotych polskich z dokładnością do 2-óch miejsc po przecinku. 
 

7. Ceny jednostkowe (zał. nr 1 do siwz) należy określić w złotych polskich z dokładnością do 2-óch miejsc po 

przecinku. 
 

§ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się następującymi kryteriami: 

1) Kryterium „Cena” – 80% 

        Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone według następującego wzoru: 
 

                                       CN 

           C =                x 100x[80] 

                                      COB     
 

gdzie: 
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę 

CN - najniższa zaoferowana Cena 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 
 

2) „Termin dostawy” – 20 %  

Małe punkty za kryterium „Termin dostawy” przyznawane będą za skrócenie terminu realizacji przed 

29.05.2020 r. w sposób następujący: 

Za zaoferowanie terminu realizacji „TB  i TN”(małe pkt):  

do 17 maja – 10 pkt 

do 20 maja –  8 pkt 

do 22 maja –  6 pkt 

do 24 maja –  4 pkt 

do 27 maja –  2 pkt  

do 29 maja –  0 pkt 
 

T =   (TB /TN )  x 100 x 10%   
 

gdzie: 

T – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „termin dostawy”; 

TN – najwyższa ilość małych pkt spośród badanych ofert; 

TB –ilość małych pkt badanej oferty. 
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 Termin realizacji przed 17.05.2020r. nie będzie dodatkowo punktowany. Za zaoferowanie krótszego czasu 

realizacji, do oceny kryterium zostanie przyjęty minimalny czas realizacji (17.05.2020r.) 

 Ostatnim dniem umożliwiającym dostawę sprzętu jest 29.05.2020r. 

 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż do dnia 29.05.2020r. zostanie 

odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 
 

2. Ocenę każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 

P = C + T  

(P - liczba wszystkich zdobytych punktów przez wykonawcę) 
 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu  

o powyższe kryteria) i odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

5. Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 

§ 15. Badanie ofert - korekta omyłek 
 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1.1 oczywiste omyłki pisarskie;  

1.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 

1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 
 

2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w pkt 1.3, 

Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 7 uPzp. 
 

3. Uwagi: 

3.1 Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, 

niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości 

w jaki sposób winna być ona naprawiona.  

3.2 Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na 

składowych ceny. 

3.3 Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności 

ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 
 

§ 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego 
  

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium  oceny ofert  

i łączną punktację;  

1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 

mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

1.4 unieważnieniu postępowania 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 1.2, zawiera 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające. 
 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 i 1.4, na stronie internetowej. 
 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne  

z ważnym interesem publicznym. 
 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza 

została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, 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. 
 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa  

w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

7.1 została złożona tylko jedna oferta; 

7.2 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 

lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze.  
 

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa  

w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

§ 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 
 

§ 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 
 

1. Projekt umowy (zał. nr 4 do siwz). 
 

2. Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany:  

2.1 Wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie 

umowy (zał. nr 4 do siwz).  

2.2 Zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed 

zawarciem umowy (np. działania siły wyższej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi. 

2.3 Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były  

w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 
 

3. W przypadku zaistnienia którejś z wyżej wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin realizacji 

przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. 
 

4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

w formie aneksu do umowy. 
 

§ 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 
 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także 

innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. 
 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. 
 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 

4. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  
 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
 

6. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, w Dziale VI „Środki ochrony  

prawnej”. 
 

7. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

§ 20. Opis części przedmiotu zamówienia 
 

Zamawiający nie przewidział składanie ofert częściowych: 
.  

§ 21. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

§ 22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 

§ 23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać  

oferty wariantowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

§ 24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 
 

Adres strony internetowej: http://www.infish.com.pl/bip/ 

e-mail: irs@infish.com.pl. 
 

§ 25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym,  

a Wykonawcą, oraz informacja o zaliczkach 
 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

§ 26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

§ 27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 uPzp. 
 

§ 28. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  
 

Nie dotyczy 
 

§ 29. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 
 

Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

Spis załączników do SIWZ: 

 
Załącznik nr 1  -  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2  -  Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5    

                                 pkt 1 uPzp,  

Załącznik nr 2a     - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3  -  Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 4  -  Projekt Umowy 

Załącznik nr 5      -  Wzór pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 6  -  Oświadczenie o grupie kapitałowej 
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