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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

WE WROCŁAWIU 

 
 
 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej 
u.p.z.p. na usługę pn. 

 
 

„Usługa sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących”  
 
 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy eZamawiający dostępnego 

pod adresem https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl.  
 
 
 

Styczeń 2023 r. 

https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl/
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 

 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT WE WROCŁAWIU 

 ul. Ślazowa 2, 51-007 Wrocław 

 Tel.: 505-812-576 

NIP 899-23-18-978, REGON 007025664-0048  

 Adres e-mail: zwierzęta19@wp.pl 

 Strona www: https://www.schroniskowroclaw.pl  

Godziny pracy: od godz. 7:00 do godz. 15:00, od poniedziałku do piątku. 

2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 
„SWZ”) stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej oraz 
przepisy Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 1360 z późn. zm.). 

II.  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”) 
informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt We Wrocławiu; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: zwierzeta19@wp.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, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 u.p.z.p; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.z.p. 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 u.p.z.p., związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

8) zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust 1 i 2 u.p.z.p. ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych 
genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 
seksualnej) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 u.p.z.p stosuje 
się odpowiednio; 

mailto:zwierzęta19@wp.pl
https://www.schroniskowroclaw.pl/
mailto:zwierzeta19@wp.pl
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9) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia 
tych danych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, ochrona 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

10) zgodnie z art. 76 u.p.z.p. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane,  
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa  
w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

11) 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 
(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 (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;  

12) 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;  

13) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 u.p.z.p. oraz 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych  
o jakich mowa w art. 3 ustawy u.p.z.p.  
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4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub wszystkie CZĘŚCI/OKRĘGÓW wskazanych  

w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, 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 u.p.z.p. 

8.  Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1994 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:  

− osoby bezpośrednio wykonujące zabieg sterylizacji / kastracji kotów. 

9.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.   

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie weterynaryjnych zabiegów 
chirurgicznych w zakresie sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących dostarczonych do lecznicy 
dla zwierząt przez opiekunów społecznych kotów z terenu miasta Wrocławia.  

2. Wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących z opieką pooperacyjną 
obejmuje: 

a) otrzymanie skierowania („talonu”) wystawionego przez Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt we Wrocławiu, 

b) przeprowadzenie badania stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający go do 
wykonania właściwego zabiegu, 

c) przeprowadzenie sterylizacji/kastracji chirurgicznej kotki poprzez usunięcie jajników, a w 
przypadku wskazań medycznych także macicy (np.: ciąża, zmiany patologiczne w obrębie 
narządów rodnych) lub sterylizacji chirurgicznej kocura poprzez usunięcie jąder, z użyciem 
materiału szewnego dobrej jakości i przeznaczonego do tego typu zabiegów. Operacja musi 
być przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, z zachowaniem zasad 
antyseptyki. 

d) zabezpieczenie zwierzęcia po zabiegu antybiotykiem działającym minimum 2 (dwie) doby 
oraz zabezpieczenie przeciwbólowe, 

e) znakowanie kota po zabiegu, poprzez obcięcie koniuszka lewego ucha na głębokość ok. 2 
(dwóch) mm. oraz zaopatrzenie antyseptyczne, 

f) udzielenie opiekunowi kota informacji o koniecznej opiece po zabiegu, 

g) w razie powikłań – zapewnienie opieki weterynaryjnej pooperacyjnej, do czasu powrotu 
wszystkich czynności fizjologicznych kota do normy, 

h) zapewnienie kotu po zabiegu opieki w lecznicy do czasu wybudzenia z narkozy. 

3. Zabieg sterylizacji/kastracji może wykonywać wyłącznie osoba posiadające aktualne prawo do 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii potwierdzone wpisem na do rejestru członków 
okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r.  
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 1570 
z późn. zm.).  
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4. Wykonawca musi prowadzić działalność w zakładzie leczniczym dla zwierząt, na terenie 
CZĘŚCI/OKRĘGU miasta Wrocław, którego dotyczy oferta tj. posiadać filię lub placówkę w tym 
rejonie wyposażoną w aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług, zgodnie 
z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. z 2019 r. Dz. U. poz. 
24 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.  

5. Wykonawca musi prowadzić dokumentację lekarsko-weterynaryjną dotyczącą 
przeprowadzanych zabiegów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji.  

6. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu, na terenie zakładu leczniczego, 
w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, pisemną informację dotyczącą 
sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących. 

7. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na poniższe 

CZĘŚCI/OKRĘGI, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: 

- OKRĘG 1 : Leśnica, Pracze Odrzańskie, Maślice, Pilczyce-Kozanów-Popowice pn,  
Jerzmanowo - Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Żerniki.  

- OKRĘG 2 : Karłowice Różanka, Świniary, Lipa Piotrowa, Widawa, Osobowice-Rędzin, 
Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice.  

- OKRĘG 3 : Gądów – Popowice, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały, Szczepin.  

- OKRĘG 4 : Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Biskupin-Sępolno-Dąbie, Bartoszowice, 
Księże, Swojczyce-Strachocin-Wojnów.  

- OKRĘG 5 : Ołbin, Kleczków, Nadodrze, Stare Miasto, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Kowale, Psie 
Pole, Zawidawie, Pawłowice.  

- OKRĘG 6 : Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Powstańców Śląskich, Huby, Gaj, Wojszyce-, 
Tarnogaj, Brochów, Jagodno, Bieńkowice.  

- OKRĘG 7 : Grabiszn-Grabiszynek, Borek, Krzyki-Partynice, Klecina, Oporów, Muchobór 
Wielki, Ołtaszyn. 

Podział miasta na osiedla z ulicami: link poniżej 

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/154096/0643ru06.pdf  

8. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub wszystkie CZĘŚCI/OKRĘGI wymienione w ust. 7 pod 
warunkiem, że ich lecznica/filia będzie zlokalizowana w CZĘŚCI/OKRĘGU którego oferta dotyczy.  

9. Zamawiający organiczna liczbę CZĘŚCI/OKRĘGÓW, którą udzieli jednemu wykonawcy do dwóch. 

10. Planowana ilość zabiegów sterylizacji/kastracji kotów na 2023 rok – 2000 (dwa tysiące) łącznie 
dla wszystkich ww. części. 

11. Minimalna cena zabiegu sterylizacji/kastracji jednego kota wolno żyjącego została ustalona 
przez Zamawiającego na poziomie brutto 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych). 
Zaoferowanie świadczenia usługi sterylizacji/kastracji za jednego kota w cenie jednostkowej 
niższej niż określona powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią 
SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. 

12.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85200000-1 Usługi weterynaryjne  

13.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

  

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/poniżejhttp:/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/poniżejhttp:/
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V. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/com.  

2.  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia – zabieg sterylizacji / kastracji kotów. 

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. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Planowany termin realizacji zamówienia kończy się z dniem 15 grudnia 2023 r. 

2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 
umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

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

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis na listę zakładów 
leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18.12.2003 r. o zakładach leczniczych dla 
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24 z późn. zm.). 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3.  Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza 
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 

1) w art. 108 ust. 1 u.p.z.p.; 

2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835). 
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1. Na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p. wyklucza się wykonawcę: 
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa  
w art. 258 Kodeksu karnego, 

− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
− o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599) lub w art. 54 ust. 1-
4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
463, 583 i 974), 

−  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

−  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

− powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745), 

− przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

− o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony 
określony w przepisach prawa obcego; 

b) 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, o którym 
mowa w ppkt 1; 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 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 ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e)  jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 u.p.z.p., doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqobrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnjrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnrxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnzyga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgq3deltqmfyc4nruguzdcmjtgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgq3deltqmfyc4nruguzdanzqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrxha3doltqmfyc4nrsguztsnzug4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrxha3doltqmfyc4nrsguztsnzug4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrxha3doltqmfyc4nrsguztqobxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrxha3doltqmfyc4nrsguztqobxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzthaztgltqmfyc4nrsg42tonjwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonjwge2tsltqmfyc4nrtguztenjugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnbsgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnbsgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqojzgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqmjxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmbxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqojxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqojtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqobxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego wyklucza się : 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 
art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  
o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu  
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji  
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w na podstawie art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 u.p.z.p. jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone 
w art. 110 ust. 2 u.p.z.p.: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
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czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 u.p.z.p. 

IX.  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 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, 
zgodnie z art. 125 ust. 3 u.p.z.p. 

3.  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych wymienionych w ust. 4, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4.  Podmiotowy środek dowodowy wymagany od Wykonawcy: 

− wpis na listę zakładów leczniczych dla zwierząt, zgodnie z ustawą z dnia 18.12. 2003 r.  
o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24 z późn. zm.) 
potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt, prowadzonej przez Dolnośląską Radę Lekarsko-Weterynaryjną we Wrocławiu. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) 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 u.p.z.p. dane umożliwiające dostęp do 
tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na wezwanie 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 4  
składa odpowiednio wykonawca, który wskazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdział IX ust. 4 pkt 3 – 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów wymienionych w ust. 8, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 u.p.z.p, 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 
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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. Zapis z ust. 8 stosuje się.  

9. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p., mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, zapisy ust. 8-9 
stosuje się odpowiednio.  

10. Zamawiający nie wezwie 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 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

12.  W zakresie nieuregulowanym u.p.z.p. lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
31.12.2020 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 r. poz. 2452). 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNE/ KONSORCJA) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. 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.  

3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale IX 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. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ. 

5.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH  

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA I WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  
(NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) 

1.  Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą składanie oświadczeń, dokumentów, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie  
za pośrednictwem Platformy eZamawiający przy użyciu https://zwierzeta19.ezamawiający.pl.  
Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za 
pośrednictwem zakładki „Korespondencja” na https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl . 

https://zwierzeta19.ezamawiający.pl/
https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl/
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2. W korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym PZP/9/1/2023. 

3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami : 
Pani Lidia Salata, tel.: 505-812-576, e-mail: zwierzeta19@wp.pl. 

4.  Ogólne zasady korzystania z Platformy eZamawiający. 

1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie 
https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl lub https://onceplace.marketplanet.pl  

2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do 
strony https://onceplace.market.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 
zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki 
procesu rejestracyjnego : podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, 
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”. 

3) Rejestracja Wykonawcy może potrwać do dwóch dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację  
w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem 
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia 
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu 
podanym w ww. potwierdzeniu.  

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu  
oraz komunikowania się  Zamawiającym za pośrednictwem Platformy w zakładce 
„Korespondencja”.  

5) Za datę przekazania zawiadomień i informacji przyjmuje się datę wczytania do systemu.  

6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi data oraz dokładny czas 
[hh:mm:ss] generowany według lokalnego serwera zsynchronizowanego z odpowiednim 
źródłem czasu. 

7) W przypadku pytań związanych z zasadami korzystania z Platformy eZamawiający 
Wykonawca powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego 
Platforma eZamawiający dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni 
robocze, w godzinach 9:00 – 17:00), e-mail: onceplace@marketplanet.pl. 

5. Zgodnie z art. 67 u.p.z.p. w celu skorzystania z Platformy Wykonawca powinien spełniać 
poniższe wymagania techniczne: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć 2GB Ram, procesor  
Intel IV2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, MAC Os x 10,4, Linux lub 
ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej  
w najnowszej wersji , w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.0, 

4) dopuszczalne formaty przesyłanych danych – plików o wielkości 100MB: .txt, .ftf, .pdf, .xps, 
.odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jeg, . tif, .tiff, .7z. 

6. Wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści SWZ. 

1) Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawca składa za pomocą Platformy, zakładka 
„Zadaj pytanie” (nie wymaga zarejestrowania lub logowania Wykonawcy) lub 
„Korespondencja” dostępnych na stronie danego postępowania. 

mailto:zwierzeta19@wp.pl
https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl/
https://onceplace.marketplanet.pl/
https://onceplace.market.pl/
mailto:onceplace@marketplanet.pl
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2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  
na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

3) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie na stronie danego 
postępowania. 

4) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 1, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,  
o którym mowa w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

5) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. Zmiana treści SWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. 

2) W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga 
dodatkowego czasu od Wykonawców na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ  
i przygotowania ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do czas niezbędny na 
ich przygotowania.  

3) Zamawiający informuje Wykonawców o przedłożonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania na której 
zostało odpowiednio udostępniona SWZ, na Platformie eZamawiający 
https://zwierzeta19.ezmawiajacy.pl na stronie danego postępowania. 

XII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Ofertę sporządzoną w języku polskim Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej [podpis kwalifikowany] lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem 
https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl , w następujący sposób:  

1) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 7, przygotowane w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
realizowane jest przez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, 
który ma być wczytany. 

2) Wykonawca powinien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

3) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on „Tajny” stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy „Jawny” 
nie stanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4) Złożenie oferty wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 7 następuje poprzez wydanie 
polecenia „Złóż ofertę”. 

5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 
złożona poprawnie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”.  

6) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 
Platformie.  

https://zwierzeta19.ezmawiajacy.pl/
https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl/


Sterylizacja/ kastracja kotów   Nr ref: PZP/9/1/2023 

 

13 

7) Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik 
może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”.  

3. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie składając 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, iż nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. W celu dokonania zmian w ofercie Wykonawca musi samodzielnie wycofać wcześniej złożoną 
ofertę i złożyć ją po zmianie ponownie, pod warunkiem zachowania terminu składania ofert. 
Wycofanie oferty następuje w zakładce „Oferta” poprzez oznaczenie oferty a następnie 
wybranie polecenia „Wycofaj ofertę”.  

5. Oferta złożona na Platformie jest zaszyfrowana – format kodowania UTF8. Zamawiający po 
upływie terminu otwarcia ofert będzie mógł ją odszyfrować i odczytać.  

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę odpowiadającą treści SWZ. 

7. Na Ofertę składa się: 

1) Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ - obowiązkowo, 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ - obowiązkowo, 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa - 
jeżeli dotyczy. 

8.  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.  

9.  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. 

10.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 

11.  Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze 
zm.), Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  
i oznaczonym pliku jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część należy plik zaszyfrować zgodnie z Rozdziałem XII ust. 2  
pkt 3 SWZ. Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie 
mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

12.  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. 

13.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa (kwota brutto) za sterylizację/kastrację jednego kota musi uwzględniać 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. Wyliczona cena oferty (kwota brutto) będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

7. 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.   

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21 lutego 2023 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, 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.  
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XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy eZamawiający poprzez 
https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl do dnia 20 stycznia 2023 r. do godziny 10:00.   

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie 
eZamawiający. 

3. Otwarcie ofert następuje w dniu 20 stycznia 2023 r. o godzinie 10:15 pośrednictwem Platformy 
eZamawiający poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie eZamawiający 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na Platformie eZamawiający 
prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVII.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej dla każdej z CZĘŚCI/OKRĘGU wymienionych  
w Rozdziale IV ust.2 SWZ, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert: 

1)  CENA (C) – waga kryterium 60% - 60 punktów 

2)  TERMIN ZAPŁATY WYNAGRODZENIA (T) – waga kryterium 40% - 40 punktów 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  CENA (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 
C = -----------------------------------------  x 60% 

cena oferty ocenianej brutto 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium CENA będzie cena ofertowa (kwota brutto) za 
sterylizację/kastrację jednego kota podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa (kwota brutto) musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

c) Oferowana cena za sterylizację/ kastrację nie może być niższa niż kwota brutto 120,00 zł (słownie 
złotych: sto dwadzieścia złotych). W przypadku gdy wykonawca wskaże cenę niższą jego oferta 
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.  

2)  TERMIN ZAPŁATY WYNAGRODZENIA (T) – waga 40% 

 termin zapłaty w badanej ofercie 
T = ---------------------------------------------------------  x 40% 

 30 dni  
(max termin zapłaty dopuszczony przez Zamawiającego) 

a) Najdłuższy termin zapłaty wynagrodzenia może wynosić 30 dni, a najkrótszy 7 dni. W przypadku gdy 
Wykonawca zaproponuje dłuższy termin niż 30 dni, do badania jego oferty Zamawiający przyjmie  
30 dni. 

b) Termin zapłaty wynagrodzenia oferowany przez Wykonawcę zostanie wpisany do umowy.  

https://zwierzeta19.ezamawiajacy.pl/
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c) Oferowany termin zapłaty wynagrodzenia należy wskazać w Formularzu oferty.  

d) W przypadku gdy oferowany termin zapłaty nie zostanie określony w Formularzu oferty Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca wskazał termin zapłaty wynoszący 30 dni. 

3. Suma punktów dla obu kryteriów obliczona zostanie wg wzoru: 

S = C + T  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów  
we wszystkich kryteriach. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do drugiego miejscu po 
przecinku. 

5.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

XVIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

3.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XX. 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 3 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 u.p.z.p.. oraz wskazanym we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

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

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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 ustawy u.p.z.p..  
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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 u.p.z.p.. oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6.  Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
u.p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

11.  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 ustawy 
u.p.z.p.., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXII.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wzór umowy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 


