
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

DZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Zapewnienie całodobowej opieki  bezdomnym zwierzętom Gminy Płock w schronisku
oraz  doprowadzenie  do  schroniska  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy  Płock,
za wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Płock, październik 2019 roku
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ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina – Miasto Płock
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
REGON 611016086
NIP 774 31 35 712
tel/fax 24 367 15 98
e-mail: przetargi@plock.eu 
godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa – 7.30-15.30, czwartek – 8.30-17.30, piątek –
8.30-15.30.
nr konta bankowego: 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie  przetargu nieograniczonego.
2.  Wartość  zamówienia jest powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie

art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo  zamówień  publicznych
(tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3. Znak sprawy: WZP.271.1.103.2019.JM

ROZDZIAŁ III
INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z art.  39 ustawy Pzp Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego  na  realizację  zamówienia  pn.  Zapewnienie  całodobowej  opieki
bezdomnym  zwierzętom  Gminy  Płock  w  schronisku  oraz  doprowadzenie  do
schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Płock, za wyjątkiem hodowlanych
zwierząt gospodarskich.                    

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się,

aby  wykonawca  zdobył  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowego
przygotowania oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

polegających za powtórzeniu czynności zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom
Gminy Płock w schronisku oraz doprowadzenia do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości
do 20 % wartości zamówienia.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
11.  Wykonawcy  mogą  wspólnie ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1010),  jeżeli  Wykonawca,  nie
później  niż  w terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa /zastrzeżenie należy
dołączyć do oferty/.
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.  Zamawiający  zgodnie  z  art.  24aa  ustawy  Pzp  najpierw  dokona  oceny  ofert,

a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca, którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zapewnienie  całodobowej  opieki  bezdomnym  zwierzętom
Gminy  Płock  w  schronisku  oraz  doprowadzenie  do  schroniska  bezdomnych  zwierząt
z terenu Gminy Płock, za wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich.  

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –

   98380000-0- usługi psiarni,

   85200000-1- usługi weterynaryjne. 

3. Szczegółowy opis  zamówienia zawiera Dział II
4. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności  zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – Dział II.
5.  Wykonawca  i  jego  podwykonawcy  zobowiązani  są  do  stosowania  postanowień  umowy

dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w OPZ czynności.

ROZDZIAŁ V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku.

ROZDZIAŁ VI
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art.  22 ust.  1 ustawy Pzp tj.   nie podlegają wykluczeniu i  spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.

         Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualne i wymagane prawem zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, o których
mowa w art. 7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz.2010); 

b) decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny,
nadany  w  trybie  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt( Dz.U. z 2018, poz 1967)

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
  3) zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1)   Warunek  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał  lub

wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej :

1 zamówienie polegające na prowadzeniu przez okres co najmniej 12 następujących po sobie
miesięcy schroniska przystosowanego dla co najmniej 150 bezdomnych zwierząt ( psów i kotów
). 

W zakresie usług nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień składania ofert
wykonał zakres wskazany ww. warunkach.

3.2) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
publicznego osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, tj.
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a)  2  osoby  z  wykształceniem  wyższym  weterynaryjnym  posiadającą  co  najmniej  2-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku weterynarz.

 
3.3)  Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem

niezbędnym do realizacji zamówienia: 
a) środkiem transportu dopuszczonym do transportu zwierząt,
b) specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt tj.: 
   - rękawicami ochronnymi, 
   - siatką do wyłapywania zwierząt, 
   - chwytakiem automatycznym na psy, 
   - pętlą do łapania i prowadzenia psów, 
   - klatką do transportu psów i kotów,

2. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 1.1) musi spełniać każdy z Partnerów składających ofertę wspólną,
b) warunek określony w pkt 1.3.1) musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów składających

ofertę wspólną,
c) warunek określony w pkt 1.3.2) musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów składających

ofertę wspólną,
d) warunek określony w pkt 1.3.3) Partnerzy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie. 

3. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
1)  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.

   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2)  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1,2,4.

3)  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4)  Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w  pkt 1.

ROZDZIAŁ VII
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający,  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  wyklucza  z  postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą
w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.

3.  Zamawiający   wyklucza  również  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
wykonawcę:
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1) na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1,  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego  majątku  lub  sąd  zarządził  likwidację  jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, 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  środków
dowodowych;

3) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa   w art. 3 ust. 1
pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić
naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i  kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub  przestępstwom skarbowym lub  nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

ROZDZIAŁ VIII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do  oferty  Wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia  stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik
nr  2  do  niniejszej  SIWZ  sporządzonego  zgodnie  ze  wzorem  standardowego  formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
Zamawiający  dopuszcza,  aby  Wykonawca  w  tym  zakresie  ograniczył  się  do
wypełnienia jedynie sekcji    części IV JEDZ.

Wykonawca  wypełnia  JEDZ,  tworząc  dokument  elektroniczny  korzystając  z  narzędzia  ESPD
dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/.
Szczegółowe  informacje  związane  z  zasadami  i  sposobem  wypełnienia  JEDZ,  znajdują
się  także  w  wyjaśnieniach  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  dostępnych  na  stronie  Urzędu,
w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

2.  Wykonawca, który powołuje się na  zasoby innych podmiotów,  zgodnie z art. 22 a ustawy
Pzp w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z
ofertą  składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja
z otwarcia ofert),  przekazuje Zamawiającemu  oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy  Pzp.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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4. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie Wykonawcę,  którego  oferta  została
najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni, terminie
aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia
i  dokumenty  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału
w postępowaniu:

1)  aktualne  zezwolenie  na  świadczenie  usług  w  zakresie  prowadzenia  schroniska  dla
bezdomnych zwierząt, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, o których mowa w art. 7
ust.1  pkt  3  i  4  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz.2010);

2)  decyzję powiatowego lekarza weterynarii  nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny,
nadany  w  trybie  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt( Dz.U. z 2018, poz 1967)

3)  Wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, oraz
załączeniem  dowodów  określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty
wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku
świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny
o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów
–  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4)  Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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.

5)  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług  w  celu  wykonania  zamówienia  publicznego  wraz  z  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi zasobami.

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia
i  dokumenty  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału
w postępowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,

2)  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru  lub ewidencji,  w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji  –  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  płatności  tych  należności  wraz  z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.  Jeżeli  Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru 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  lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  albo  dokument,  w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,
2) ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7, ppkt 1) i 2)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się  dokumentów, o których
mowa  w  pkt  7  ppkt  1  i  2,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8 stosuje się.

10. Na wezwanie Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  w  
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów,  o których mowa w pkt 6.

11.  Jeżeli  Wykonawca nie złoży oświadczenia,  o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12. Oferta wspólna
1) W  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej  przedsiębiorcy  występujący  wspólnie  muszą

upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i
rozporządzania  prawem  w  sprawach  związanych  z  przedmiotem  postępowania,  a  jego
upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych
przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum
lub  spółki  cywilnej  musi  być  przedstawiona  jako  jedna oferta,  od jednego wykonawcy i
spełniać następujące wymagania:

- Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się do
wypełnienia jedynie  sekcji       części IV JEDZ.

13. Forma dokumentów
1)  Sposób sporządzenia  dokumentów elektronicznych,  oświadczeń lub elektronicznych kopii

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26  lipca  2016 r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od
wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  rozporządzeniu  Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie
w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Jednolity  europejski  dokument  zamówienia składany  jest  w  oryginale  w  postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3) Pełnomocnictwo  składane  jest  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego
opatrzonego  elektronicznym  podpisem  kwalifikowanym  lub  elektronicznej  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4) Pozostałe  dokumenty  lub  oświadczenia  składane  są  w oryginale  w  postaci  dokumentu
elektronicznego (opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub elektronicznej
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia  „za zgodność z oryginałem”
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  na którego zdolnościach lub sytuacji  polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca,  w zakresie  dokumentów lub  oświadczeń,  które  każdego z  nich  dotyczą.
Poświadczenie  za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
o których mowa powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5) Dokumenty  lub  oświadczenia  sporządzone  w  języku  obcym  składane  są  wraz
z tłumaczeniem na język polski.

6) Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
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dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ IX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Platformy. Szczegółowy sposób
złożenia,  zmiany  i  wycofania  oferty  dla  Wykonawców zalogowanych  jak  i  niezalogowanych
opisany  jest  w  „Regulaminie  platformazakupowa.pl  dla  Użytkowników  (Wykonawców)”
dostępnym  w  zakładce  „Regulamin”  oraz  w  instrukcjach  dla  Wykonawców  dostępnych
w zakładce „Instrukcje” strony https://platformazakupowa.pl. 

3. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej
w  formacie  danych  zgodnym  z  jednym  z  formatów  wskazanych  w  załączniku  nr  2  do
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  Krajowych  Ram
Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji
w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów  teleinformatycznych
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4.  Ofertę,  oświadczenie  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  (JEDZ)  składa  się  pod
rygorem  nieważności  w  formie  dokumentu  elektronicznego  w  oryginale,  podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, musi być
sporządzona w języku polskim. 

5. Ofertę należy złożyć zgodnie z  treścią formularza oferty, załączonego do niniejszej Instrukcji. 

6.  Oferta  oraz  wszystkie  oświadczenia  i  dokumenty  składane  przez  Wykonawcę  winny  być
podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy,
zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych
bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

7. Do oferty należy załączyć również:
1) Dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna.
2)  Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie

wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy – Załącznik nr 2.

8. Oświadczenia  i  dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  7  należy  wczytać  jako  załączniki  na
Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy. 

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 
1) Wykonawca, nie później niż  w terminie składania ofert,  powinien wskazać w sposób nie

budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien
zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później
niż  w  terminie  składania  ofert,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone
informacje  nie  zostały  ujawnione  do  dnia  składania  ofert,  mają  charakter  techniczny,
technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął
w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

2) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz.
1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w  osobnym  pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik  stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” -   w formularzu składania ofert  na stronie postępowania na
Platformie Zakupowej w wierszu Tajemnica przedsiębiorstwa.
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ROZDZIAŁ X
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  komunikacja  między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  18 lipca  2002 roku o świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123 ze zmianami).

2. Środkiem  komunikacji  elektronicznej  w  niniejszym  postępowaniu  jest  platforma  zakupowa,
zwana  dalej  „Platformą”,  dostępna  pod  adresem  https://platformazakupowa.pl/  pn/  um_plock  
i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania).
Uwaga! Moduł  Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@plock.eu w sytuacjach awaryjnych np. nie działania platformy zakupowej. 

4. Zaleca  się  posiadanie  konta  użytkownika  na  Platformie  w  przypadku  komunikacji
z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy.

5. Założenie  lub  posiadanie  na  Platformie  konta  użytkownika  jest  równoznaczne  z  akceptacją
przez Wykonawcę warunków aktualnego „Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników
(Wykonawców)”  udostępnionego  na  stronie  https://platformazakupowa.pl
w zakładce „Regulamin”.
Posiadanie konta na platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże się z żadnymi
kosztami dla Wykonawców.

6. Wymagania techniczne i  organizacyjne wysyłania  i  odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane  zostały  w  „Regulaminie  platformazakupowa.pl  dla  Użytkowników  (Wykonawców)”
dostępnym  w  zakładce  „Regulamin”  oraz  w  instrukcjach  dla  Wykonawców  dostępnych
w zakładce „Instrukcje” strony https://platformazakupowa.pl . 

7. Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem dedykowanych  formularzy  do:
złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku  oraz  do  komunikacji  wynosi  1  GB  przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania przy użyciu Platformy.
Ofertę,  JEDZ i  inne dokumenty  ,  o  których mowa w rozdz.  IX pkt  7  należy  wczytać  jako
załączniki na Platformie  wg Instrukcji korzystania z Platformy.

9. Zamawiający  dopuszcza  przesyłanie  danych  w  formatach  dopuszczalnych  odpowiednimi
przepisami prawa tj. m.in. .doc, .odt, .ods, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,
.png,  .tif,  .dwg,  .ath,  .kst,  .zip,  .rar,  przy  czym Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  plików
w formacie .pdf. 

10.Informacje na temat kodowania danych: pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie
i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 

11. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie formalnym – Joanna Michniewicz - tel. 24 367-16-16.

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski należy
przesyłać za pośrednictwem Platformy  za pomocą formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego
na stronie postępowania.

13. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić  wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,
o którym mowa w pkt 12. 

15. Treść pytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
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Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy. 
16. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawiający  nie  udziela  żadnych  ustnych  i  telefonicznych  wyjaśnień  w  zakresie,
o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. 

17. Dokumentacja  przedmiotowego  postępowania  dostępna  jest  na  Platformie  w  zakładce
„Postępowania”. Z listy postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie, aby przejść
do zamieszczonych przez Zamawiającego dokumentacji postępowania. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  treści  SIWZ
Zamawiający  udostępni  na  swojej  stronie  internetowej  oraz na  stronie  postępowania
na Platformie Zakupowej w formie komunikatu publicznego.

19. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ XI
WADIUM

1. Wykonawca  przystępując  do  przetargu  jest  zobowiązany  wnieść  wadium  w  wysokości  
30.000,00  zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

2. Wadium można wnieść w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
   z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

3.  Wadium wnoszone  w  formie  pieniądza  (przelewu  bankowego)  należy  wnieść  na  rachunek
Zamawiającego – Urząd Miasta  Płocka,  Oddział  Finansowo-Księgowy,  PKO Bank Polski  S.A.
Nr 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982 z dopiskiem „Wadium do postępowania - Nr sprawy:
WZP.271.1.103.2019/JM

4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie
Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy –
nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie,  o którym mowa w art.  26 ust.  3 i  3a,  z  przyczyn leżących po jego
stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o
których mowa w art.  25 ust.  1,  oświadczenia,  o którym mowa w art.  25a ust.  1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.  Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  Wykonawcy,  który  wycofał  ofertę

przed upływem terminu składania ofert.
11.  Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę  któremu  zwrócono

wadium na podstawie  pkt  6,  jeżeli  w wyniku rozstrzygnięcia  odwołania jego oferta została
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wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.

12.  Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie
oryginału  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.

13.  Jeżeli  oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej  niż  pieniężna,  Wykonawca winien
uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.

ROZDZIAŁ XII
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za  pośrednictwem Platformy  do dnia  6 grudnia 2019 roku do godz.
12:00.

2.Wykonawca składa ofertę na Platformie zgodnie z Instrukcją składania ofert dla Wykonawców
(zamieszczoną na stronie Zamawiającego) oraz dodaje załączniki określone w Rozdz. 9 pkt 7
niniejszej Instrukcji podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Otwarcie  ofert  nastąpi w  dniu  6  grudnia  2019  roku,  o  godzinie 13:00.  w  siedzibie
Zamawiającego, w pokoju – B 127.

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Platformy. Zmiany złożonej oferty lub jej wycofanie należy dokonać zgodnie z
odpowiednią instrukcją udostępnioną na Platformie w zakładce „Instrukcje”.

5.  Wykonawca po upływie terminu do składania  ofert  nie  może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

6. Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia zostanie odesłana Wykonawcy elektronicznie
z użyciem platformy na adres e-mail z którego została złożona.

7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informację z

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
9. Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin  związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIV
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca  dokonuje  wyceny  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  Opisie  przedmiotu
zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
podlegają zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

3.  Cena  oferty  winna  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym
również wszelkie koszty towarzyszące , o których mowa w Dziale II-III niniejszej SIWZ.

4. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać opusty, jakie Wykonawca oferuje.
5. Ceny powinny być przedstawione do dwóch miejsc po przecinku.
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ROZDZIAŁ XV
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 60 %

2) Wskaźnik adopcji psów – 40% 

2. Kryterium:  Cena - C
Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie  ceny brutto  za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Zamawiający przyzna punkty wg  następującego wzoru:

C min

C  =  ----------  X  100 pkt  
Co  

gdzie: C min  - cena brutto oferty najtańszej
Co     - cena brutto oferty ocenianej

3.  Kryterium: Wskaźnik adopcji psów – 40% - AP
Wskaźnik adopcji  psów dotyczy okresu 12 następujących po sobie miesięcy w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Liczba adopcji oferty badanej 
AP  =  ---------------------------------  X  100 pkt  

Największa liczba adopcji  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w każdym kryterium, obliczonych wg wzoru:

P = C x60% + AP x40%
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
AP – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ”Wskaźnik adopcji psów”
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.

5. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XVI
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art.  183  ustawy,  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.

3. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zawarł  z  nim  umowę  na  warunkach  określonych
we wzorze umowy – Dział III.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w niej przewidzianych.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy  Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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6. Jeżeli  została  wybrana  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

ROZDZIAŁ XVII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny
ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku
następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  ustawy

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Płocka,Oddział Finansowo-Księgowy, PKO Bank Polski S.A.  Nr 85 1020 3974
0000 5002 0177 9982.

ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W  niniejszym  postępowaniu  przetargowym  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE/KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  –  Płock,  Stary  Rynek  1,
09-400 Płock;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Zapewnienie
całodobowej  opieki  bezdomnym  zwierzętom  Gminy  Płock  w  schronisku  oraz
doprowadzenie  do  schroniska  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy  Płock,
za wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich. 

4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać:podmioty,  którym na podstawie  umowy
powierzono przetwarzanie  danych osobowych,  operatorzy pocztowi  i  firmy kurierskie,  banki
organy  administracji  publicznej  w  tym inne  jednostki  samorządu  terytorialnego  lub  urzędy
państwowe w zakresie,  w jakim będzie  to  wynikać  z przepisów prawa zobowiązujących do
udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa  - min. w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  przez  okres  5  lat  od  dnia  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;

6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jest obowiązkowe na podstawie Ustawy Pzp.

7. Posiada Pani/Pan:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-  na  podstawie  art.  16 RODO prawo do sprostowania  lub uzupełnienia  Pani/Pana danych
osobowych  z  tym  zastrzeżeniem  ,że  sprostowanie  lub  uzupełnienie  nie  może  skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;

______________________

* Wyjaśnienie: 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.
** Wyjaśnienie: 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.

                        

ROZDZIAŁ XX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXI
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik  nr  2 Zobowiązanie  podmiotów  trzecich  do  oddania  do  dyspozycji   Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia.
                           

                                                                                                                                   Z up. Prezydenta Miasta Płocka
                                                                                                                                                         Magdalena Kucharska

                                                                                                                                              Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
ZATWIERDZIŁ:                                                                       

                                               Płock, dnia 29 października 2019 roku
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O F E R T A

Przedmiot przetargu

 Zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym 
zwierzętom Gminy Płock w schronisku oraz 
doprowadzenie do schroniska bezdomnych 
zwierząt z terenu Gminy Płock, za wyjątkiem 
hodowlanych zwierząt gospodarskich. 

Zamawiający Gmina  Miasto Płock
Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca (nazwa, adres)
adres e - mail ………………..@……………………..

Cena ofertowa /brutto w zł -cyfrowo/ …..........................… zł

Miesięczne  wynagrodzenie  ryczałtowe  na
zapewnienie całodobowej  opieki bezdomnym
zwierzętom  Gminy  Płock  w  schronisku  oraz
doprowadzenie  do  schroniska  bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Płock
Miesięczne  wynagrodzenie  za  usługi
weterynaryjne z w § 2 pkt 14 umowy

Wynagrodzenie za wykonanie jednorazowych
czynności  (  maksymalnie  60  zdarzeń  )
wyszczególnionych w § 2  pkt  17  umowy w
ramach  całodobowej  opieki  weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych

Ilość przekazanych do adopcji psów
w okresie 12 następujących po sobie
miesięcy  w  ciągu  ostatnich  3  lat
przed  upływem  terminu  składania
ofert.

Termin realizacji Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 roku

Termin związania ofertą 60 dni

1. Oferujemy wykonanie  prac objętych zamówieniem, zgodnie  z wymogami  Opisu  przedmiotu
zamówienia dla zadania pn. Zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom Gminy
Płock  w  schronisku  oraz  doprowadzenie  do  schroniska  bezdomnych  zwierząt  z  terenu
Gminy Płock, za wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich. 

2. Zamówienie zamierzamy zrealizować  przy udziale Podwykonawców (wpisać nazwę o ile jest
znana na etapie złożenia oferty):

a) ..........................................................................................................................
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

b) ...........................................................................................................................
( nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

3. Wadium zostało wniesione w formie …........................

4. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ....................................................................…
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5. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą*     

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .....................................................................................................................
2)......................................................................................................................
3) ..................................................................................................................…

7. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
…..................................................................................................................................
..........................................................................................................................
e-mail: ….........................................

8. Oferta zawiera  ......... stron  ponumerowanych od nr ........  do nr .......…

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  art. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.  1)  wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

* Oświadczenie służy celom informacyjnym, niepotrzebne skreślić
Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 
Art. 7 ust. 1 pkt 
2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące

warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 10 milionów euro 
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące
warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 43 milionów euro 
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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   Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam w imieniu ….............................................................................................
                        /nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy 
........................................................................……………………………………………………………

                                 /nazwa i adres Wykonawcy/

niezbędne zasoby ….................................................................................................……
/zakres  zasobów,  które  zostaną  udostępnione  Wykonawcy,  np.  kwalifikacje  zawodowe,
doświadczenie, potencjał techniczny/

na potrzeby realizacji zamówienia pn. Zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom
Gminy Płock w schronisku oraz doprowadzenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Płock, za wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich

oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:
…..........................................................................................................................

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia
publicznego będzie następujący:
…..........................................................................................................................

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…..........................................................................................................................

d)  zrealizuję usługi  w  zakresie,  w  jakim  wykonawca  polega  na  moich  zdolnościach
w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 
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