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Nr sprawy: Zam.Publ.3/2019 
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie (SIWZ) 

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
KATEGORIA - DOSTAWA 

  

 

 
Nazwa zamówienia publicznego: 

        „ Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze  

                    (woj. małopolskie)  ” 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Instytut Rybactwa Śródlądowego  w Olsztynie  

 Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

                   Ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator  

     Tel. 33 8412 128 , fax 33 8410 585  

    http:www//bielsko.man.pl/fishrzd   

      adres e-mail: fishrzd@man.pl, biuro@rzdzator.pl 
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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 w Olsztynie, Rybacki Zakład 
Doświadczalny w Zatorze, 32-640 Zator, ul. Jana Pawła II 9/A , Tel. 33 8412 128, fax.: 33 8410 585; adres e-mail: 
fishrzd@man.pl, biuro@rzdzator.pl;  

2) 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 paszy dla ryb, dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego Rybackiego Zakładu 
Doświadczalnego w Zatorze znak sprawy: Zam.Publ.-3/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

3) 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; 

4) 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.); 

5) 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; 

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

7) 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;  

8) 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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I. Tryb udzielenia zamówienia 

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

wartości szacunkowej poniżej wartości progów określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych zwana dalej w skrócie Pzp. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm). 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm). 

Podstawa prawna opracowania SIWZ. 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm). 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017r  

poz. 2477). 

4) Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV). 

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 Kod CPV 

 

Słownictwo uzupełniające (jeśli 

dotyczy) 

Główny przedmiot 
15710000-8 

Pasza dla zwierząt hodowlanych i 

innych 

 
15711000-5 Karma dla ryb 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w 

Zatorze woj. małopolskie do magazynu zamawiającego na łączną ilość 90 ton z możliwością zmniejszenia 

zakupu o 15% . 

3. Wymagania jakościowe i prawne dla paszy : 

a/ wg Ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r o środkach żywienia zwierząt 

    Dz.U. nr 123 poz.1350 z późn. zm. 

b/ receptura paszy i jej wartość ekologiczna przyjazna środowisku naturalnemu zgodnie z ustaleniami i 

wymogami przepisów krajów UE 

c/ pasza musi spełniać wymogi związane z ochroną środowiska odnośnie zanieczyszczeń substancjami 

metabolicznymi  

4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu 

zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu 

zamówienia. 

- Wykonawca zobowiązuje się realizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia. 

6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1pkt.6 i pkt.7 

Ustawy Pzp: 

a/ termin wykonania – od sierpnia do połowy września 2019 r. 

b/ zastosowanie art.67 może wystąpić tylko w sytuacji ponadnormatywnego zapotrzebowania na paszę , której 

zamawiający nie był w stanie przewidzieć na dzień 09.05.2019r. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
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9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia 

przez podwykonawców: 

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia przez podwykonawców. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 
1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: czerwiec – sierpień 2019 r. 

2. Miejsce wykonania zamówienia – dostawy: IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze ( woj. 

małopolskie) 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i spełniania tych 

Warunków 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp. 

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

- Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 

22.ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp. załączonego do oferty. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 

wykonanie zamówienia. 

- Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w przedłożonych 

dokumentach oraz załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których dostępny potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i 

terminowe wykonanie zamówienia. 

- Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. 

ust.1 pkt.3 Ustawy Pzp załączonego do oferty. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia. 

- Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. 

ust.1 pkt. 4 Ustawy Pzp załączonego do oferty. 

2. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach / z tytułu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 

Ustawy Pzp. 

3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, dołączonych do oferty. 

4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów 

dołączonych do oferty Wykonawcy wg formuły „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA „ 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Pzp. 

oraz w rozdziale V. pkt.1 do oferty należy załączyć: 

- Oświadczenie z art.22 ust.1 Ustawy Pzp. wg Załącznika nr 3 do SIWZ; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. należy złożyć następujące dokumenty: 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg Załącznika nr 4 do SIWZ; 

2.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp. Wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 

w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp. (wg Załącznika nr 4do SIWZ.) 

     2.2) Stosownie do zapisów art.24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a  

     tylko w odniesieniu do wykonawcy , którego oferta została oceniona jako  

     najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia 

 

    3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ  

    należy załączyć następujące dokumenty: 

a) Podpisany formularz „Opis przedmiotu zamówienia”, wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 

b) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy”, wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 

 

4. Inne wymagane dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

4.1 Zaświadczenie właściwego Inspektoratu Weterynaryjnego , że Zakład Wykonawcy jest pod nadzorem  

Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego i posiada numer identyfikacji weterynaryjnej . 

4.2 Specyfikację techniczną oferowanej paszy (należy również podać parametry dotyczące stabilności paszy ) 

4.3 Certyfikat jakości oferowanej paszy. 

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 

nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w 

oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem do podpisywania oferty lub poświadczania za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie 

dokumentu rejestrowego. 

5. Wymienione powyżej Załączniki są integralną częścią niniejszej SIWZ. Zakazuje się zmiany ich oryginalnej 

treści. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 

przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w (art.25 ust. 1) Ustawy Pzp. zawierające błędy 

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 Ustawa Pzp.). 

     9. Każdy Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej  

     samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – (na formularzu wg wzoru określonego w  

     załączniku nr 5 do SIWZ), zgodnie z poniższymi zasadami. 

Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,  o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp (w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono przynajmniej dwie 

ofertyOświadczenie należy kierować na adres: IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze ul. Jana 
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Pawła II 9/A , 32-640 Zator. Koniecznie z dopiskiem: Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „dostawa pasz 

dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. małopolskie Nr sprawy : Zam. 

Publ.3/2019. 

Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności 

do grupy kapitałowej wraz z ofertą. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, drogą elektroniczną, lub faksem. na adres: 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

Ul. Jana Pawła II 9/A32-640 ZATOR 

Faks.: 33 8410585   E-mail: fishrzd@man.pl, biuro@rzdzator.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 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 SIWZ zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. tj. 

do dnia 22.05.2019r. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej www.http: //bielsko.man.pl/fishrzd 

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

składania wniosku, o którym mowa w pkt.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (art.38 ust. 1 pkt.1a) Ustawy Pzp. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 2 

niniejszego Rozdziału (art.38 ust. 1 pkt.1b) Ustawy Pzp. 

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

niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcą, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją 

na swojej stronie www.rzdzator.pl (art.38 ust. 4) Ustawy Pzp. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia 

jest: 

1)imię i nazwisko dr inż. Jerzy Adamek 

tel. (33) 841-21-28 

fax. (33) 841-05-85 

w terminach poniedziałek – piątek 

w godz. pomiędzy 8:00 a 14:00 

2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień, oraz innych informacji przekazywanych za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną jest: 

imię i nazwisko Zielińska Bogumiła 

tel. (33) 841-21-28 

fax. (33) 841-05-85 

e-mail: fishrzd@man.pl, biuro@rzdzator.pl  

w terminach poniedziałek – piątek 

w godz. pomiędzy 7:30 a 14:30 

mailto:fishrzd@man.pl
http://www.http/
mailto:fishrzd@man.pl
mailto:biuro@rzdzator.pl


 

7 
 

3) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się w sprawie procedury 

przetargowej jest: 

Imię i nazwisko Zielińska Bogumiła 

tel. (33) 841-21-28 

fax. (33) 841-05-85 

e-mail: fishrzd@man.pl, biuro@rzdzator.pl 

w terminach poniedziałek – piątek 

w godz. pomiędzy 7:30 a 14:30 

VIII. Termin związania ofertą 

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

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni na podstawie (art. 85 ust.2 ) Ustawy Pzp. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 

2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na określonym przez Zamawiającego formularzu lub 

zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego do SIWZ. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców 

w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem (art. 93 ust. 4) Ustawy Pzp. 

4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość de 

kompletacji zawartości oferty. 

5. Poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisującej ofertę. 

6. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 

7. Wykonawca który złożył więcej niż jedna ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym 

dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

9. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 

poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. 

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w (art. 86 ust.4.) Ustawy 

Pzp. 

Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczani 

nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym 

uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, 

odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 1993r. NR 47, POZ. 211 Z PÓŹN. ZM.)” 

X. Odrzucenie ofert 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

mailto:fishrzd@man.pl
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1. Jest niezgodna z  Ustawą Pzp. 

2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

(art. 87 ust.2 pkt.3) Ustawy Pzp. 

3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

4. Zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w (art. 87 ust.2 pkt.3) Ustawy Pzp. 

8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XI. Modyfikacja treści (SIWZ) zmiana i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed 

terminem składania ofert lub wycofać ofertę. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak przy składaniu ofert z 

dopiskiem „ZAMIANA OFERTY”. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

4. Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia. 

 

XII. Korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1. Oczywiste omyłki pisarskie, 

2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIII. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (atr.93 ust.1 pkt.1.) Ustawy Pzp. 

2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

3. W przypadku, o którym mowa w (art. 91 ust. 5) Ustawy Pzp. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 

cenie. 

4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania przed 
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upływem terminu składania ofert Wykonawcy którzy złożyli oferty, a w przypadku unieważnienia postępowania 

po upływie terminu składania ofert podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XIV. Miejsce i termin składania ofert 

1. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w szczelnie 

zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny  

Ul. Jana Pawła II 9/A ,    32-640 ZATOR woj. Małopolskie  (sekretariat ) 

w terminie do dnia 22.05.2019r r. do godz. 10:00 

lub przesłać pocztą, firma kurierską (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: 

IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny 

Ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 ZATOR , woj. małopolskie 

 

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją 

określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została 

przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny  

Ul. Jana Pawła II 9/A 32-640 ZATOR 
z dopiskiem: 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zam.Publ.-3/2019 

„Dostawa pasz dla ryb - Nie otwierać przed dniem 22.05.2019r. - przed godz. 10;15 

 
4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty 

(opakowania) wraz z ofertą lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz złożenie koperty 

(opakowania) wraz z ofertą w innym miejscu niż miejsce wskazane w rozdziale XIV pkt.1 

6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie Wykonawcy. 

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.05.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w 

IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny 

Ul. Jana Pawła II 9/A ,    32-640 ZATOR ,      sekretariat 
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny przy jej otwarciu, zostanie przesłana 

tzw. „Informacja z otwarcia ofert”. 

10. Zasady udostępniania dokumentów: 

11. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po 

dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

12. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

 Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie 

protokołu lub/ i załączników do protokołu (np. ofert). 

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres 

informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. 

 Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i sposób 

udostępnienia jawnych dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena musi być podana w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych), 

cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i słownie. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia 

jak : 

a) podatki, cła, ubezpieczenia, opłaty manipulacyjne; 

b) koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
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3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

4. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. 

XVI. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria: 
a) kryterium ceny: cena oferty „C” – 70% (70% = 70 pkt) 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego 

wzoru: 

:  

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę 

 

  
  

   
       

gdzie:  
 

CN - najniższa zaoferowana Cena, 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 70 pkt 

 

b) kryterium wydłużonego terminu płatności  
- termin „T”– 30%  (30% = 30 pkt) 

 

 Kryterium termin będzie rozpatrywane następująco: 

1 miesiąc 10 pkt 

2 miesiące 20 pkt 

3 miesiące 30 pkt   

 Najwięcej oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 30 pkt 

 

2. Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o 

ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 

ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy który otrzyma  

najwyższą ilość punktów. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w 

SIWZ i w sumie w oparciu o wszystkie kryteria uzyska największą ilość punktów. 

4. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty : 

5.1o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę, albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy ( firmy), 

albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

5,2 o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

5,3 O wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  

faktyczne i prawne. 

5,4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w 

pkt.5,  na stronie internetowej www.rzdzator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w swojej siedzibie w 

Zatorze. 

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnienie postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
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2. Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem (art. 183) Ustawy Pzp, zostanie zawarta w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w (art.27 ust.2), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt1 lit a) oraz 3 lit a), tj. 

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których 

mowa w niniejszym punkcie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta, nie odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy. 

XVIII. Ogólne warunki umowy. 
1. Termin realizacji umowy może ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: 

1.1działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw; 

2.1 wystąpienie okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności. 

2. W przypadku zaistnienia którejś z wyżej wymienionych okoliczności, Strony ustalą nowy termin realizacji 

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

XIX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XX. Zabezpieczenie umowy. 

W przypadku nie należytego wykonania umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego . 

XXI. Zaliczki. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

    1.Środki ochrony prawnej przysługują 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 ustawy Pzp. 

    2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

       przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

    3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w  

       postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na  

       podstawie ustawy Pzp. 

   4. 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. 

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

       podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego  

       certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki  

       sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający  

       mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło  

       przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

   7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

   8. Na Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stroną oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje  

       skarga do sądu. 

   9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego , za  

       pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej  

       Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce  

       pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 201r – Prawo pocztowe ( tj. Dz. U.  

       z 2017r poz. 1481 ) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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Załącznik nr 2 - - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 3 - - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1, 

Załącznik nr 4 - - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art.24 ust.1, 

Załącznik nr 5 - - Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 6 - - Projekt umowy 

 

 

Zatwierdzam: 

 
 

 
        Zator , 10.05.2019r  


