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Kraków, luty 2022 

  



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(dalej SWZ)  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Krakowie z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Floriańskiej 53, 31-019 Kraków, wpisane do rejestru 

przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych oraz fundacji – KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy – pod nr KRS: 0000044704, posiadające 

REGON: 003872657 oraz NIP: 6761709241, zwane dalej także: „KTOZ ”,   

adres e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 

będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

www.ktoz.krakow.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) [zwana dalej także: „pzp” 

lub „ustawą pzp”] oraz postanowienia niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia [zwane dalej także: „SWZ”].  

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 

3 ustawy pzp oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy pzp. 

3. Zgodnie z art. 257 pkt 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.   

8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem 

osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia są:   

„Usługi weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz 

http://www.ktoz.krakow.pl/


diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla Krakowskiego Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Krakowie”  

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

85200000-1 Usługi weterynaryjne  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci 

katalogów elektronicznych.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 i 8 pzp.  

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także opis sposobu realizacji 

zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik 

nr 1 do SWZ oraz wzór umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).  

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji umowy, minimum trzech 

lekarzy weterynarii. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do 

SWZ.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2024 roku.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są 

we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.  

 

V. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  

(podwykonawcom).   

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 

na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 



wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają 

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 

warunku w powyższym zakresie.  

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, by 

Wykonawca prowadził zakład leczniczy dla zwierząt, wpisany do ewidencji 

zakładów leczniczych dla zwierząt, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

24), o statusie lecznicy weterynaryjnej lub kliniki weterynaryjnej w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 3-4 ww. ustawy.  

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

W tym zakresie Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za szkody wyrządzone 

osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług weterynaryjnych, przy czym 

suma gwarancyjna tego ubezpieczenia nie może być niższa niż 10.000 złotych.  

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający stawia w tym zakresie 

warunki określone w ust. 3-5 dotyczące:  

a)  doświadczenia Wykonawcy;  

b)  posiadania przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia; 

c) potencjału technicznego Wykonawcy.  

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący doświadczenia 

Wykonawcy, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedno zadanie obejmujące swym 

zakresem świadczenie usług weterynaryjnych polegających łącznie na 

wykonywaniu specjalistycznych zabiegów, udzielaniu specjalistycznych konsultacji 

i przeprowadzaniu analiz / badań diagnostycznych dotyczących psów i kotów o 

wartości minimum 100.000 zł brutto, w ramach jednej umowy.  

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek w zakresie posiadania przez 

osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia niezbędnego 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje przynajmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje: 

4.1. przynajmniej jedna osoba jest lekarzem weterynarii legitymującym się 



dyplomem lekarza weterynarii oraz przynajmniej 3-letnim doświadczeniem 

w pracy na stanowisku lekarza weterynarii oraz posiada doświadczenie 

w zakresie ortopedii (należy wykazać doświadczenie w przeprowadzeniu 

każdego spośród zabiegów wskazanych w specjalizacji „Ortopedia” 

w załączniku nr 1 do SWZ);  

4.2. przynajmniej jedna osoba jest lekarzem weterynarii legitymującym się 

dyplomem lekarza weterynarii oraz przynajmniej 3-letnim doświadczeniem 

w pracy na stanowisku lekarza weterynarii oraz posiada doświadczenie 

w zakresie chirurgii miękkiej (należy wykazać doświadczenie 

w przeprowadzeniu każdego spośród zabiegów wskazanych w specjalizacji 

„Chirurgia miękka” w załączniku nr 1 do SWZ );   

5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek w zakresie posiadania 

odpowiedniego potencjału technicznego, jeżeli wykaże, że dysponuje wskazanym 

poniżej sprzętem do świadczenia usług weterynaryjnych:  

a) Urządzenie do laparoskopii; 

b) Aparat do narkozy wziewnej;  

c) Wiertarka ortopedyczna; 

d) Sprzęt do radiografii cyfrowej;  

e) Sprzęt do ultrasonografii. 

6. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców, 

a w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

wymaga, by każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia samodzielnie spełniał ten warunek. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku 

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

I. w art. 108 ust. 1 pzp;  

II. w art. 109 ust. 1 pzp, tj. wykonawcę:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 



w sprawie spłaty tych należności;  

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 

socjalnego lub prawa pracy:  

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo 

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego 

lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,  

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny,  

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 

karę pieniężną;  

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o 

którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;  

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych dowodów;  

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie 

można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy;  

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  



8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków 

dowodowych;  

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.   

 

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ / ESPD), 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję 

formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-

europejski-dokument-zamowienia Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za 

pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu 

przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

(ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, należy 

zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z 

zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z 

zastrzeżeniem poniższych uwag: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/


1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na 

których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy 

zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile 

jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast 

Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do 

tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje 

wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia 

dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania 

poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy 

pozostawić niewypełnioną. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

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

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;  

2) Odpis lub informacja 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;  

3) 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 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane, 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; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ;  

4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób 

stanowi załącznik nr 9 do SWZ;  

5) wykazu sprzętu / urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 10 

do SWZ;  

6) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a pzp,  

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę aresztu, 

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

za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu  

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

7) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

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

ust. 1 pkt 1 pzp, wystawione 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;  

8) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, 

wystawione 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 odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności;  

9) polisa ubezpieczeniowa lub podobny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług weterynaryjnych, ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (nie niższej niż 10.000 

złotych); 

10) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 

ust. 1 pkt 3-6 pzp, art. art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 2 lit. c, pkt 3 i pkt 5-10 

pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do SWZ 

11) potwierdzenie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, o której 

mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych 

dla zwierząt. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 pkt 6 powyżej 

- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa ust. 4 pkt 6 

powyżej;  

2) zaświadczenia, o którym mowa ust. 4 pkt 7 powyżej, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa ust. 4 pkt 8 

powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa 

w ust. 4 pkt 2 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 



przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 

5 pkt 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem.  

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej, lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 pzp, zastępuje się je odpowiednio w 

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 

przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się.  

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków.  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń 

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

w szczególności przepisy rozporządzenia 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 oraz 

rozporządzenia 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.  

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA 



I SKŁADANIA OFERT.  

IX.1. Informacje ogólne  

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy  

użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:   

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:  

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:   

• Pani Beata Nawalany, tel. 604-226-495 

e-mail: biuro@schronisko.krakow.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.   

4. 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej (ePUAP).   

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

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.   

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 

do niniejszej SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) . Dane postępowanie można wyszukać 

również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

IX.2. Przygotowanie i składanie ofert  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.  

5. Termin składania ofert upływa 04.04.2022 roku o godzinie 11:00. Przed 

upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy skorzystać z funkcjonalności 
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miniPortalu i ePUAPu.  

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.  

7. Ofertę składa się na formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SWZ) wraz z tabelą 

stanowiącą załącznik do formularza ofertowego (załącznik nr 5 do SWZ). Wraz z 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

zakresie wskazanym przez zamawiającego w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia; 

b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale 

XI ust. 2-3 SWZ (jeżeli dotyczy);  

c) dowód wniesienia wadium;  

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)  

e) celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XVII 

pkt 2 ppkt 2 („doświadczenie kadry”) - wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia ze wskazaniem ich doświadczenia (wzór – załącznik nr 12 do 

SWZ) – jeżeli Wykonawca takie osoby skieruje do realizacji zamówienia. 

Niezłożenie tych wykazów spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium oceny 

ofert „doświadczenie kadry”.  

f) celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XVII 

pkt 2 ppkt 3 („kwalifikacje zawodowe kadry”) - wykaz osób skierowanych do 

realizacji zamówienia ze wskazaniem ich kwalifikacji (wzór – załącznik nr 13 do 

SWZ) oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji – jeżeli 

Wykonawca takie osoby skieruje do realizacji zamówienia. Niezłożenie wykazu 

spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium oceny ofert „kwalifikacje 

zawodowe kadry”. Punkty w tym kryterium zgodnie z postanowieniami rozdziału 

XVII pkt 2 ppkt 3 Zamawiający będzie przyznawał w liczbie odpowiedniej do 

odbytych przez daną osobę kursów / szkoleń / sympozjów tylko w przypadku 

złożenia wraz z ofertą odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

danego kursu / szkolenia lub uczestnictwo w danym sympozjum (certyfikat).  

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy, z 

zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XVI ust. 6 SWZ.  

9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  



10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru.  

11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w 

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

12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 

plik zaszyfrować.   

13. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) w formie elektronicznej a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

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

15. 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.  

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

IX.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert opisanego w punkcie IX.2 powyżej)   

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt VIII.2 powyżej), 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 ogłoszenia (BZP, TED lub ID 

postępowania).   

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, adres e-mail biuro@schronisko.krakow.pl.  

3. 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 ust. 2 powyżej adres e-mail.  

4. 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 

(Dz. U. z 2020 poz. 2452) 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

 

X. OTWARCIE OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022 r., o godzinie 11:30. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:   

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;   

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
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udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2 

powyżej, winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określać przynajmniej elementy wyszczególnione w art. 118 ust. 4 pzp.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

7. 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.  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

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

Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z 

Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 



spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie.  

 

XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2 

powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert.   

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o 

którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 

10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych);  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu;   

b) gwarancjach bankowych;  

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego 

w Banku BNP Paribas nr rachunku: 83 2030 0045 1110 0000 0390 3540 

z dopiskiem "Wadium - nr postępowania".  



5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego.  

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym.  

7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 

wymagania:  

a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w pzp   

b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium;  

c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  

d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest 

dzień składania ofert);   

e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania;  

f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Krakowskie Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami w Krakowie z siedzibą w Krakowie  

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub 

h) gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 

gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);  

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 

ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 

2 pkt 3 pzp. zostanie odrzucona.  

9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.  

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 02.07.2022 roku. 

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1 powyżej, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 



zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium.  

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) podać 

cenę brutto za całość zamówienia (uwzględniającą podatek od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), która będzie stanowiła łączną sumę 

cen jednostkowych pozycji zawartych w załączniku do formularza – tabeli 

stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do formularza oferty tabeli stanowiącej 

załącznik nr 5 do SWZ, w której należy wskazać jednostkową wartość netto danej 

usługi, wartość netto danej usługi w ilości oszacowanej przez Zamawiającego i 

stawkę podatku VAT oraz łączną cenę brutto w każdym wierszu.  

3. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w SWZ, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 

przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Cena w ofercie powinna być podana w złotych polskich, określona z dokładnością 

dwóch miejsc po przecinku.  

5. Jeżeli składana jest 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), to:  

a) Wykonawca składający taką ofertę ma obowiązek dopełnić czynności 

wskazanych w art. 225 ust. 2 pzp;  

b) 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.  

6. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 

odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

 



XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części Zamawiający będzie się  

kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  

1.1. Cena (C) - waga kryterium 50% (50 pkt);  

1.2. Doświadczenie kadry (D) - waga kryterium 30% (30 pkt);  

1.3. Kwalifikacje zawodowe kadry (K) – waga kryterium 10% (10 pkt); 

1.4. Rabat na nadzwyczajne usługi podobne (R) - waga kryterium 10% 

(10 pkt);  

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach.  

2.1. Punkty w kryterium CENA (C) będą przyznawane zgodnie z poniższym  

wzorem:   

liczba punktów badanej oferty w kryterium CENA (C) = (C min /C bad) x 50,  

gdzie:  

◦ C min – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu  

◦ C bad – cena oferty badanej  

2.2. Punkty w kryterium DOŚWIADCZENIE KADRY (D) będą przyznawane 

w następujący sposób: 

Za zaoferowanie do realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby, 

posiadającej doświadczenie kliniczne w przynajmniej jednej spośród 

specjalizacji wyszczególnionych w OPZ – tabeli blok A (pies) i blok B 

(kot):  

Doświadczenie 5-letnie i krótsze 0 punktów 

Doświadczenie dłuższe niż 5-letnie ale krótsze 

niż 10-letnie 

15 punktów 

Doświadczenie 10-letnie i dłuższe 30 punktów 

Uwaga: doświadczenie powinno być obliczone według stanu na dzień 

upływu terminu składania ofert. Brak wskazania okresu doświadczenia 

spowoduje uznanie przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie skieruje do 

realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby z opisanym wyżej 

doświadczeniem klinicznym wynoszącym ponad 5 lat. W takim przypadku 

oferta Wykonawcy otrzyma w tym kryterium 0 pkt.  



Uwaga: Celem uzyskania punktów w tym kryterium konieczne jest 

złożenie wraz z ofertą wykazu osób (wzór – załącznik nr 12 do SWZ) 

zgodnie z Rozdziałem IX.2 pkt 7 lit. „e” SWZ.  

2.3. Punkty w kryterium KWALIFIKACJE ZAWODOWE KADRY (K) będą 

przyznawane w następujący sposób:  

Za zaoferowanie do realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby, 

legitymującej się certyfikatem potwierdzającym odbycie dodatkowych 

(poza ukończeniem studiów wyższych), prowadzonych w wymiarze 

przynajmniej 8 godzin kursów / szkoleń lub uczestnictwem w sympozjach 

z zakresu weterynarii w przynajmniej jednej spośród specjalizacji 

wyszczególnionych w OPZ – tabeli blok A (pies) i blok B (kot):  

Liczba wyżej opisanych kursów / szkoleń / 

sympozjów odbytych przez jedną osobę 

zaoferowaną do realizacji zamówienia 

Liczba punktów  

przyznawanych w ramach  

tego kryterium 

0 0 pkt 

Od 1 do 6 4 pkt 

Od 7 do 12 7 pkt 

13 i więcej 10 pkt 

 

Uwaga: Brak wskazania liczby kursów / szkoleń / sympozjów odbytych 

przez jedną osobę zaoferowaną do realizacji zamówienia spowoduje 

uznanie przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie skieruje do realizacji 

zamówienia przynajmniej jednej osoby legitymującej się certyfikatem 

potwierdzającym uczestnictwo w takich formach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. W takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma w tym 

kryterium 0 pkt.  

Uwaga: Celem uzyskania punktów w tym kryterium konieczne jest 

złożenie wraz z ofertą wykazu osób (wzór – załącznik nr 13 do SWZ) i 

dokumentów zgodnie z Rozdziałem IX.2 pkt 7 lit. „f” SWZ.  

2.4. Punkty w kryterium RABAT NA NADZWYCZAJNE USŁUGI PODOBNE (R) 

będą przyznawane w następujący sposób -  

Za zaoferowanie rabatu na usługi nadzwyczajne ujęte w załączniku 

nr 11 do SWZ w wysokości:  



• 10% od ceny standardowo oferowanej za tego rodzaju usługi 

świadczone w ramach normalnej działalności Wykonawcy, 

Zamawiający przyzna w ramach tego kryterium oceny ofert 3 punkty;  

• 20% od ceny standardowo oferowanej za tego rodzaju usługi 

świadczone w ramach normalnej działalności Wykonawcy, 

Zamawiający przyzna w ramach tego kryterium oceny ofert 6 punkty;  

• 30% od ceny standardowo oferowanej za tego rodzaju usługi 

świadczone w ramach normalnej działalności Wykonawcy, 

Zamawiający przyzna w ramach tego kryterium oceny ofert 10 

punktów.  

Uwaga: Wykonawca w formularzu oferty wskazuje, który poziom rabatu 

oferuje Zamawiającemu. Brak wskazania poziomu rabatu spośród 

powyższych wariantów spowoduje uznanie przez Zamawiającego, że 

Wykonawca nie oferuje żadnego rabatu. W takim przypadku oferta 

Wykonawcy otrzyma w tym kryterium 0 pkt.  

3. Łączna liczba punktów przyznanych danej ofercie obliczona zostanie zgodnie 

z następującym wzorem:  

OL = C + D + K + R, gdzie:   

• OL – łączna liczba punktów badanej oferty  

• C – liczba punktów za kryterium „cena” w badanej ofercie   

• D – ocena punktowa w kryterium „doświadczenie kadry” w badanej  ofercie  

• K – ocena punktowa w kryterium „kwalifikacje zawodowe kadry” 

w badanej ofercie 

• R - ocena punktowa w kryterium „rabat na nieprzewidziane usługi  

podobne” w badanej ofercie  

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 

arytmetyki.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, tj. zdobędzie najwyższą liczbę punktów spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert.  

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą jest dysponowanie przez 



niego lokalem / lokalami określonymi w pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ, 

umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia. Lokal / lokale winny być 

wyposażone w sprzęt wskazany przez Wykonawcę w wykazie sprzętu (Załącznik nr 

10 do SWZ). Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji 

lokalnej takiego lokalu / lokali przed podpisaniem umowy. Termin wizji lokalnej bazy 

zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę z udziałem podwykonawców, 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda 

Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawę (o ile są 

już znane).  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Zamawiający wskazuje, że w związku z charakterem zamówienia i ograniczonymi 

możliwościami przewidzenia zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem 

zamówienia jako że zapotrzebowanie to wynika z okoliczności niezależnych od 

Zamawiającego, a w szczególności stanu zdrowia i liczby zwierząt przebywających 

w schronisku, przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez 

Zamawiającego, przy czym minimalna wielkość świadczenia, do którego 

zobowiązane będą strony umowy odpowiadać będzie 40% łącznej liczby usług 

(rozumie się przez to sumę wartości podanych w kolumnie „ilość”) przewidzianej we 



wszystkich pozycjach wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy.  

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX pzp przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.   

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 

15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o 

zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był 

do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący 

przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 

formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.   

5. Terminy wniesienia odwołania są następujące:  

1) Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 

przekracza progi unijne, w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 



informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się 

w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 

przekracza progi unijne. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej także „Izbą”) oraz 

postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy art. 579-590 pzp nie stanowią inaczej.  

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

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby 

przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE 

L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Krakowie z siedzibą w Krakowie;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl  

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

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 

ustawy pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez 



okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy.  

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych 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:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (przy czym 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);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym 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);  

d) 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:  

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

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) 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;   



UWAGA! Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą 

oświadczenia dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO (oświadczenie znajduje się w formularzu ofertowym).  

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  

Załącznikami, stanowiącymi integralną część SWZ, są:  

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1  

2) Wzór umowy – załącznik nr 2  

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 3  

4) Formularz oferty – załącznik nr 4  

5) Tabela stanowiąca załącznik do formularza oferty – załącznik nr 5 

6) Wzór wykazu usług – załącznik nr 6  

7) Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 7  

8) Link do postępowania oraz ID postępowania z platformy miniPortal – 

załącznik nr 8  

9) Wzór wykazu osób – załącznik nr 9  

10) Wzór wykazu sprzętu - załącznik nr 10  

11) Wykaz usług nadzwyczajnych – załącznik nr 11  

12) Wzór wykazu osób (do kryterium oceny ofert „doświadczenie kadry”) - załącznik 

nr 12  

13) Wzór wykazu osób (do kryterium oceny ofert „kwalifikacje zawodowe  kadry”) - 

załącznik nr 13 

 

 

 

Kraków, dnia 28 lutego 2022 r. ……………………………………………… 

podpis Kierownika Zamawiającego   

/ osoby upoważnionej 


