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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest: Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A.,   

adres do korespondencji: ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, Sekretariat. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie stanowi usługę społeczną o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro. Postępowanie jest prowadzone 

na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.) zwanej ustawą Pzp. 

Zamawiający informuje, iż poza określonymi w ww przepisach ustawy Pzp wymogami stosuje własne rozwiązania  

z uwzględnieniem wymogów bezstronności, przejrzystości, niedyskryminacji i ochrony konkurencji. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji  z Wykonawcą, który złożył ofertę 

najkorzystniejszą.Negocjaje mogą prowadzić wyłącznie do obniżenia ceny ofertowej. 

Ogłoszenie udostępnione zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.slaskwroclaw.pl/bip/usługispołeczne 

3. Osoba do kontaktu: Marcin Prochera 

Adres do korespondencji mailowej: mprochera@slaskwroclaw.pl 

tel: 695 205 097 

4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 

II. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym ogłoszeniu definicje mają następujące znaczenie: 

1. Zamawiający – Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. zwany dalej WKS Śląsk Wrocław S.A., 

2. Ogłoszenie – niniejsze Ogłoszenie wraz załącznikami, 

3. Wykonawca - oznacza osobę fizyczną osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, 

4. Stadion - oznacza obiekt Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 

5. Strefa VIP – przestrzeń Stadionu ograniczającą się do: 

1) Klubu Biznesowego wraz z przypisanymi miejscami siedzącymi na trybunie zachodniej Stadionu  
(dalej: „Strefa Silver”), 

2) Klubu Diamentowego wraz z przypisanymi miejscami siedzącymi na trybunie zachodniej Stadionu  
(dalej: „Strefa Silver Premium”), 

3) Lóż A wraz miejscami siedzącymi będącymi wyodrębnioną częścią trybuny zachodniej Stadionu  
(dalej: „Strefa Diament”). 

6. PAX – przykładowe menu, 

7. Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług cateringowych, która zostanie zawarta  

z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

http://www.slaskwroclaw.pl/bip/usługi
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWOWE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA:   

1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług cateringowych w części strefy VIP Stadionu na Stadionie Miejskim we 

Wrocławiu przy Al. Śląska 1 w trakcie meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk 

Wrocław.  

Zamawiający najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem meczu jest zobowiązany do poinformowania 

Wykonawcy o jego terminie  wraz z podaniem wstępnych warunków zamawianych usług w tym wskazaniem liczby 

osób, godziny rozpoczęcia meczu oraz wariantu menu (PAX). Informacje te będą podlegać ciągłej aktualizacji aż do 

przekazania finalnego zlecenia. 

2. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty wymiar i zakres wykonanych usług przy zachowaniu cen jednostkowych podanych 

w ofercie, tj. w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. 

3. Przykładowe menu (PAX) zawiera Załącznik nr 1a do Ogłoszenia. 

4. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje organizację usług cateringowych podczas co najmniej 

15(pietnastu) a maksymalnie 18 (osiemnastu) meczów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 

Ogłoszeniu, we wzorze umowy stanowiącym zał nr 2 do Ogłoszenia.  

6. Zamawiający zastrzega, że podane w Formularzu ofertowym liczby paxów są liczbami minimalnymi.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stołów bufetowych, bielizny stołowej  w ilościach niezbędnych do 

przeprowadzenia Usługi w ramach każdego Meczu, wraz z nakryciami oraz dekoracjami florystycznymi (świeże kwiaty 

cięte). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Ogłoszenia (wzór umowy). 

8. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21, z późn. zm.), znajdujących się na terenie Stadionu, które to odpady powstaną 

w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, jak również innych odpadów związanych ze stosowanymi przez 

Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia środkami i urządzeniami. W odniesieniu do powyższych 

odpadów Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami prawa 

gospodarkę odpadami zbierając i usuwając te odpady z terenu Stadionu.  

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić wymagane prawem 

dokumenty związane z gospodarką odpadami, m.in. karty odbioru tych odpadów przez uprawnione podmioty. 

9. Zamawiający zapewni akredytację dla każdej osoby z usługi cateringowej wykonującej usługę w trakcie trwania 

Meczu. 

10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 55310000-6 

resteuracyjne usługi kelnerskie, 55320000-9 usługi podawania posiłków, 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 
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11. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez Podwykonawców. 

IV. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

V. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia 01.09.2018 – 31.05.2019 z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale X niniejszego Ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma 

pisemna. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogi elektronicznej  uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez 

podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 2. powyżej, należy 

złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

7. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję na adres: ul. Oporowska 62, 53-434 

Wrocław. 

8. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niź na 2 dni przed upływem termiu składania ofert – pod 
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warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert. 

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

składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

10. Zamawiający zamieści treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) oraz wyjaśnienia na swojej stronie 

internetowej, na której zostało udostępnione postępowanie. 

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

Informację o dokonanej zmianie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców  oraz zamieści informację na stronie 

internetowej na której udostępniane jest Ogłoszenie. 

13.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników wyboru 

Wykonawcy zamówienia.  

14. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2018 r. o godz. 13:00 

15. Oferty należy składać na adres: 

Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. 

ul. Oporowska 62 

53-434 Wrocław  

z dopiskiem:  

“Świadczenie usług cateringowych w części strefy VIP Stadionu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu przy Al. Śląska 1 

w trakcie meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław.” 

16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego 

zaadresowania lub opisania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki 

lub jej przedterminowe otwarcie.  

18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2018 r. godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, przu ul. Oporowskiej 62, 53-4344 

Wrocław, sala VIP 1  piętro. 

19. Otwarcie ofert jest jawne. 

20. Oferta złożona po terminie o którym mowa powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

21. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
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22. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp. 

23. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie 

przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 

24. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

25. Oferta, wszystkie dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub 

opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku 

podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w 

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

26. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się lub zmienić ofertę z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego  powiadomienia. 

27. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2017 r. Nr 933, 1132 z późn. zm.), Wykonawca winien 

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 

udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”.  

28. Zaleca się, aby formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane dokumenty) był zszyty lub spięty w 

sposób utrudniający jego zdekompletowanie. 

29. Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane.   

30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zgodnie z zapisami art.93 ustawy Pzp odpowiednio. 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w tym w szczególności z 

tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.    

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu 

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców spełnienia przesłanek braku 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawców 

spełnienia przesłanek braku wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
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Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnego wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia dnia 25 sierpnia 2006r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz.914 z późn.zm.) 

b. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usług cateringowych 

polegających na przygotowaniu i podawaniu przez kelnerów  posiłków (minimum dwa ciepłe dania) każdorazowo dla 

minimum 200 osób podczas bankietów o wartości usługi nie mniejszej niż 20 000 zł netto każda. 

Należy wykazać usługi w Załączniku nr 4 i należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 

należycie (referencje, zaświadczenia, oświadczenia itp.). 

c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawców tego warunku. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ spółka cywilna) 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale VIII.2. niniejszego Ogłoszenia, zostaną spełnione 

wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden z członków Konsorcjum/spółki cywilnej  samodzielnie spełni warunki w 

pełnym zakresie tam wskazanym. 

4. Ocena spełniania ww. Warunków udziału w postępowaniu  dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia 

w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach. Niespełnienie choćby jednego warunku 

skutkować będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

IX. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCĘ  

1.  Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.  

b. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do 

ogłoszenia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum/ spółka cywilna) Oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach  w 

niniejszym oświadczeniu. 

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 
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zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być 

wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby i złożone w formie pisemnej. 

c. Pełnomocnictwo dla osoby (osób) podpisującej (ych) ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 

składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 

W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, 

jednakże uprawnienie do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy 

spólki cywilnej dołączonej do oferty. 

d. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). 

e. Aktualny wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

f. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 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. Oświadczenie  powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

g. Wykaz wykonanych usług polegających na świadczeniu usług cateringowych – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór 

wykazu usług stanowi zał. Nr 4 do Ogłoszenia. 
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UWAGA: 

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca 

przedstawiając inny dokument, o którym mowa powyżej, winien wskazać uzasadnioną przyczynę braku możliwości 

przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Jeżeli Zamawiający nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Dziale X.1 niniejszego Ogłoszenia, 

niezbędnyh do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierające błędy lub 

budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia, z zastreżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów Ogłoszenia  

należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.  

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ spółka cywilna). 

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ 

spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz 

załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegającyh się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu natomiast warunki udziału w postępowaniu o których mowa w IX.2. niniejszego Ogłoszenia mogą być 

spełnione łącznie. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące 

każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany 

dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone  wraz z tlumaczeniem na język polski. 
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć terin związania ofertą. 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 niż 30 dni. Odmowa wyrażenia zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą  zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) jest podstawą do odrzucenia oferty. 

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie (Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Ogłoszenia) cenę łączną 

brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w przewidzianym okresie jego wykonywania, obliczoną w 

oparciu o załączoną do Formularza ofertowego tabelę. 

2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) wraz z należnym podatkiem VAT  z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra 

po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po 

przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.  

3. Podane stawki zamieszczone w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do ogłoszenia będą niezmienne przez cały 

okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.   

4. Całkowita cena łączna brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, musi pozwalać na pełne 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynikające z Ogłoszenia. Wykonawca kalkulując cenę powinien uwzględniać 

wszystkie koszty materiałowe, osobowe, sprzętowe i inne niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia,   

5. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z 

przedmiotem zamówienia, które umożliwi pełne i należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania całkowitej ceny łącznej brutto oferty za wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia z należytą starannością. 

6. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, którynie udzielił wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, 

że oferta zwaiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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9. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę całkowitą cenę łączną brutto oferty za wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawcę. 

10. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia wynikające z Ogłoszenia. 

11. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku 

VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2017 poz. 1221 z późn. zm.).  

12. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). 

13. Szczegóły rozliczeń określa wzór umowy – Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.  

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

1. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród złożonych i nie odrzuconych ofert  

2. W przypadku gdy w ofercie Wykonawcy nie zostanie wskazana: cena, zostaje uznana jako niezgodna z Ogłoszeniem i 

zostanie odrzucona. Oferta odrzucona nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

3. Zamawjący poprawi w ofercie oczywiste oraz inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

XIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ  

1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:   

a.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, 

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

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

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;   

b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;   

c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;   

d. unieważnieniu postępowania  - podając uzasadnienie prawne i faktyczne.   

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu 

uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.  


