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ROZDZIAŁ I SIWZĆ I 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN 
02-106 WARSZAWA 
ul. Pawińskiego 5B 
adres internetowy: www.ippt.gov.pl 
 

telefon: /fax: (022) 826 98 19 
 

REGON 000326026     NIP: 5250008979 
 

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
sprzedaż i dostawę bonów towarowych  dla 228 pracowników IPPT PAN. 
 

Adres strony internetowej na której  będą zamieszczane dokumenty i informacje w toku 
prowadzonego postępowania: www.ippt.pan.pl/przetargi/ 

ROZDZIAŁ II SIWZ 

Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 
„ustawą Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający stosować będzie procedurę uregulowaną w art. 24aa ust. 1 cyt. ustawy, tj.  
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 III SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla 
228 pracowników IPPT PAN o łącznej wartości nominalnej 130 200,00 zł (słownie: sto 
trzydzieści jeden tysięcy sześćset, 00/100). Bony winny być dostarczone w następujących 
ilościach i nominałach: 

a) 564 sztuki bonów towarowych w formie papierowej o nominale 100 zł w łącznej 
kwocie 56 400,00 zł,  

b) 1476 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o nominale 50 zł w łącznej 
kwocie 73 800,00 zł,   

pozwalających na zakup następujących artykułów.:  
a) spożywczo-przemysłowych,  
b) perfumeryjno - drogeryjnych,  
c) chemii gospodarczej,  
d) tekstylno - obuwniczych,  
e) RTV-AGD 
f) Sportowych,  

oraz innych, na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz województwa 
mazowieckiego. Zamówienie zostanie sfinansowane z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 

../../../../AppData/2013/03_USŁ.POCZTOWE_PN_03_2013/47_KOMPUTERY_ZoC_47_2007/www.ippt.gov.pl
http://www.ippt.pan.pl/przetargi/
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2. Bony towarowe winny być akceptowane między innymi przez hipermarkety, 
supermarkety, sklepy spożywcze, sklepy z artykułami RTV i AGD, perfumerie, sklepy 
odzieżowe, sklepy sportowe. 

3. Pod pojęciem „bonów towarowych”, zwanych dalej bonami, należy rozumieć 
emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne (art. 92115 KC) na 
okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913). 

4. Emisja i realizacja oferowanych bonów nie może stanowić czynu nieuczciwej 
konkurencji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

5. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia znajduję się w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
6. Miejsce dostawy:  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN),  

ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. 
7. Koszty dostawy i ubezpieczenia bonów ponosi Wykonawca. 
8. Kody CPV –    30199750-2 (talony) 

ROZDZIAŁ IV SIWZ 

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

ROZDZIAŁ V SIWZ 

Opis warunków, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

ROZDZIAŁ VI SIWZ 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 7) 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

ROZDZIAŁ VII SIWZ 

Informacja o aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

ROZDZIAŁ VIII SIWZ 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa; 
2) dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ewidencyjny: ZP/PN/38/2020, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
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3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu będą 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

4) dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu będą przechowywane, 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu danych 
osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

7) Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego 

dotyczących1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu uzna, że przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

ROZDZIAŁ IX SIWZ 

Termin realizacji zamówienia 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 
W ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

Bony towarowe stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą w ciągu 12 miesięcy 
od daty dostawy.  

ROZDZIAŁ X SIWZ 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnieni 
tych warunków 

Spełnienie poniższych warunków skutkuje  dopuszczeniem Wykonawcy do procedury 
udzielenia zamówienia. 

                                           
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników 

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1-2 i 8;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt.2 zostaną uznane za 
spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, ponieważ 

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował trzy (3) 
dostawy bonów towarowych o wartości nie mniejszej niż  
100 000,00 zł brutto (każda z dostaw), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty 
wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

Formularz wykazu zawiera Załącznik nr 6. 

UWAGA:  
Przez 3 dostawy Zamawiający rozumie dostawy świadczone w ramach  3 umów 
(zamówień)  na rzecz różnych Zamawiających. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę podał w formularzu ofertowym 
(Załącznik nr 1) liczbę placówek handlowych na terenie m.st. Warszawy i woj. 
mazowieckiego realizujących oferowane bony, spełniającą poniższe warunki: 

1) wymagana minimalna liczba placówek handlowych na terenie m. st. Warszawy: 
100 

2) wymagana minimalna liczba placówek handlowych na terenie woj. 
mazowieckiego: 50 

Uwaga: liczba placówek wykazana w formularzu ofertowym stanowi kryterium oceny 
ofert i będzie weryfikowana w oparciu o dołączone do oferty Załączniki nr 7 i 8 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 
nich nie może podlegać wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-
23 oraz art.24 ust.5 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w ust.2 
Wykonawcy wykazują łącznie. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
Rozdziale X ust.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,  

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdz. X 
ust.5 niniejszej SIWZ będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku gdy:  
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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.  
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2) Zamawiający oceni, 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 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.  

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.  

7. 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.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust.5, 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:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust.5. 

9.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.  

10.  Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się na 
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia opisanego w Rozdziale XIV 
pkt.I ust. 1 SIWZ. Do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w 
oświadczeniu Zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona. 

ROZDZIAŁ XI SIWZ 

Przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy 
Pzp  oraz informacje o sposobie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do 
wykluczenia. 

Spełnienie poniższych warunków skutkuje  wykluczeniem Wykonawcy  
z procedury udzielenia zamówienia. 
1. Z postępowania wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp):  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468); 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

c) skarbowe; 
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769); 

3) wykonawcę, 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 pkt.2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 361 z późn. zm), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje:  
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt.2 lit. a–c i pkt.3, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt.2 
lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia;  
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2) w przypadkach, o których mowa:  
(1) w ust.1 pkt.2 lit.d i pkt.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt.2 lit. d,  
(2) w ust.1 pkt.4, 
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt.7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

3. Wstępna ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania odbywa się na 
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Oświadczenia opisanego w Rozdziale XIV 
pkt. I ust.1 SIWZ. Do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte  
w oświadczeniu Zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona. 

ROZDZIAŁ XII SIWZ 

Przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp oraz 
informacje o sposobie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia 
 
1. Zamawiający dodatkowo z postępowania wykluczy również (zgodnie z art.24 ust.5 pkt          

1-2 i 8 ustawy Pzp) wykonawcę:  
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 2015 r. poz. 
978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);  

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) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

2. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, jeżeli 
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

3. Powyższe podstawy wykluczenia dotyczą również podwykonawcy, na którego zasoby  
powołuje się wykonawca.  
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4. Wstępna ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania odbywa się na 
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia opisanego w Rozdziale XIV 
pkt. I ust.1 SIWZ. Do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w 
oświadczeniu Zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona. 

ROZDZIAŁ XIII SIWZ 

Pozostałe przepisy dotyczące wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 
pkt.12-23 i ust.5 ustawy Pzp. 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przepisów wskazanych w 
Rozdziale X ust. 1 pkt.2 i 3 oraz 5–9 lub ust.3, 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.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust.1.  

3. W przypadkach, o których mowa w Rozdziale XI ust.1 pkt.8, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale X ust.1 pkt.12. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ XIV SIWZ 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia 

I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 
1. aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym  

w Załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 



ZP/PN/38/2020 
 

10 

 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4, o którym 
mowa w ust.1. 

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3, o którym mowa w 
ust.1. 

4. wykaz punktów realizujących oferowane przez Wykonawcę bony towarowe w 
Warszawie - Załączniki nr 7 
Uwaga: liczba placówek wykazana w formularzu ofertowym stanowi kryterium 
oceny ofert i będzie weryfikowana w oparciu o dołączony do oferty Załączniki nr 7 
oraz zapisy Rozdziału X ust.3 pkt.1) 

5. wykaz punktów realizujących oferowane przez Wykonawcę bony towarowe w woj. 
województwie mazowieckim - Załączniki nr 8 
Uwaga: liczba placówek wykazana w formularzu ofertowym stanowi kryterium 
oceny ofert i będzie weryfikowana w oparciu o dołączony do oferty Załączniki nr 8 
oraz zapisy Rozdziału X ust.3 pkt.2) 

6. Potwierdzenie wniesienia wadium. 
7. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa 

potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty 
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, 
chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 

II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), 
przekaże 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. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5. 

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt.I ust.1: 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust.1 pkt.13-23 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 
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 
spłaty tych należności – Załącznik nr 6; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – Załącznik nr 
6; 

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) – Załącznik nr 6; 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku o którym mowa w Rozdziale IX SIWZ ust.1  pkt 2 ppkt.2) , 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 te 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi  załącznik nr 7  
do SIWZ. 
Uwaga: 
(a) Dowodami, o których mowa w pkt.1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy.  

(b) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

(c) Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty 
lub wiedzę wykonawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniem 
będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane np. referencje, jak i dokumenty 
wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć 
określone fakty 

(d) W przypadku gdy Zamawiający, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie 
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa w ppkt.a - c. 

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw do 

wykluczenia w stosunku do podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
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do złożenia zamiast dokumentów wymienionych w pkt.III ust.1 pkt.1-3 – 
dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu.   

2) Dokument, o którym mowa w pkt.IV ust.1 pkt.1 lit.a powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w pkt.IV ust.1 pkt.1 lit.b powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt.IV ust.1 pkt.1), 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 miejsca zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. Wymagania pkt.2) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

V. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu polegając na  zasobach 
innego podmiotu.  

1) Jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 22a  potwierdzając spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu  lub polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, z uwzględnieniem następujących informacji: 

(1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
(2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia; 
(3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
(4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte wykonanie 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca winien złożyć 
dokumenty określone w pkt.III ust.1.  

3) 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 
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wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.V ust.1 pkt.1, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

(1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
(2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.V ust.1 pkt. 1. 

VI. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XII ust.1 składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniach mają 
wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  
w rozumieniu art. 23 ust.2 ustawy Pzp, są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

3. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą.  
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż  jeden podmiot, wynagrodzenie 
należne  Wykonawcy, wpłacane będzie na konto podmiotu zwanego „Liderem”, 
wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. 

7. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego 
załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca 
upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz 
wskazania rachunku, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być 
odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na 
dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z 
wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż 
zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec 
Wykonawcy. 

8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i 
mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.  

VII. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.I ust.1., oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP (pkt.III), 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, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienie lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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VIII. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

IX. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 
ustawy. 

X. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 [dokumenty 
określone w pkt.III ust.1-4) niniejszego Rozdziału], jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 
poz. 352). 

XI. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XII. Oświadczenia  dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

XIII. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt.XII, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

XIV. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje niezwłocznie wszystkich 
wykonawców o: 

1. 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; 

2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z  postępowania o udzielenie zamówienia; 
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

4. Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
XV. Ofertę wykonawcy wykluczonego zamawiający uzna za odrzuconą. 
XVI. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, 

wypisu, wyciągu lub kopii, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

ROZDZIAŁ XV SIWZ 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1.  Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale XIV SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 
3 ustawy PZP), dla których wymagana jest forma pisemna. 
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2.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres:  

Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 
Dział Zamówień Publicznych, pok.653 

ul. Pawińskiego 5b 
02-579 Warszawa 

4.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@ippt.pan.pl. 

5.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. 

6.  W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.5, brak niezwłocznego 
potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej 
przekazania przez Zamawiającego - dowód wysłania e-maila. 

7.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawcę,  
dla których jest wymagana forma pisemna, przekazane pocztą elektroniczną, uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

ROZDZIAŁ XVI SIWZ 

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Alfreda Lewandowska 
przetargi@ippt.pan.pl 

nr pokoju – 653 
w godzinach 900-1500 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 2 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 (art.38 ust.1 pkt.3 ustawy Pzp). 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust.1. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do 
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się  
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane  do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania  

ROZDZIAŁ  XVII  SIWZ 

Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym i Wykonawcą 

Oferowana cena winna być wyrażona w PLN. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w 
walutach obcych. 

ROZDZIAŁ  XVIII  SIWZ 

Wymagania dotyczące wadium.  

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium  w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie 
złotych: trzy tysiące, 00/100) 

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, 

 numer rachunku: 

 90 1130 1017 0020 1470 7320 0056 (dla Wykonawców krajowych) 

 PL90113010170020147073200056 (dla Wykonawców zagranicznych - kod SWIFT:  
GOSKPLPW) 

z dopiskiem „wadium – bony towarowe - znak sprawy: ZP/PN/38/2020" 
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust.4, przed 
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 

6. W przypadku wadium wnoszonego w formie: 
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy 

załączyć do oferty; 
2) innej niż pieniądz, wymienionych w ust.3 pkt. b-e, kopię dokumentu należy wpiąć 

do oferty, zaś oryginał złożyć w oddzielnej kopercie, w tym samym opakowaniu co 
ofertę. 

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 
zostanie odrzucona. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, 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 

13. Zamawiajmy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy,  
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania 
ofertą. 

15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego  

na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy  

ROZDZIAŁ XIX SIWZ 

Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. (art. 85 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp). 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

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

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo,  jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

ROZDZIAŁ XX SIWZ 
Podwykonawcy 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).  
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ROZDZIAŁ XXI SIWZ 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferty niezgodne  
z ustaleniami opisanymi w SIWZ zostaną odrzucone. 

2. Wykonawca sporządza ofertę w sposób czytelny. 

3. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (oprawione, zbindowane itp.) w 
sposób zapewniający zachowanie integralności oferty tj. w jedną całość. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

5. Wszystkie zapisane strony oferty muszą  być podpisane (parafowane) przez osobę 
(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
złożony przez osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy 
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej. 

7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny 
podpis w przypadku pieczęci imiennej. 

8. 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. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11. Dokumenty  stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U. 2019 poz. 1010) Wykonawca winien 
oznaczyć w sposób wyraźny klauzulą  „Dokument stanowiący  tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 
Dokumenty te należy złożyć w wydzielonej przez siebie części oferty 

12. Wykonawca musi jednoznacznie wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  Stosowne wyjaśnienie winno być dołączone do oferty. 

13. Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwy i adresu Wykonawcy, a także 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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16. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

17. Oferta powinna być dostarczona w nieprzezroczystej, nieuszkodzonej kopercie 
opatrzonej danymi wykonawcy oraz oznaczonej:  

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
ul. Pawińskiego 5B, pokój 653 

02-106 Warszawa 

OFERTA 
„PRZETARG NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA 282 

PRACOWNIKÓW IPPT PAN” - nr ZP/PN/38/2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.11.2020, GODZ 1315  

UWAGA! Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają wykonawcę, z tytułu 
których nie ma on prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego 
 

18. Koperta zewnętrzna z logo firmy kurierskiej nie jest opakowaniem oferty  
w rozumieniu ust.17. Jeżeli oferta jest przekazywana przesyłką kurierską to należy ją 
opakować zgodnie z ustaleniami ust.17 i dopiero umieścić w kopercie firmy 
kurierskiej. 

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub  
o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert - art.84 ustawy Pzp.  

20. Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert 
na następujących zasadach: 

1) powiadomienie o wprowadzonych zmianach należy złożyć w nieprzejrzystej  
i trwale zamkniętej kopercie, opisanej "ZMIANA OFERTY - znak sprawy: 
ZP/PN/38/2020" - koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte wraz z ofertą, 
której dotyczą i zostaną do niej dołączone; 

2) powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale 
zamkniętej kopercie, opisanej "WYCOFANIE OFERTY - znak sprawy: 
ZP/PN/38/2020 " - koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte najpierw, a 
oferty wycofane nie będą otwierane. 

21. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

RODZIAŁ XXII SIWZ 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 27.11.2020 r.  do godz. 13:00 w 
pok. 653 w siedzibie Instytutu:  
 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
ul. Pawińskiego 5B 
02-106 Warszawa 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi  w  terminie  27.11.2020 r. o godzinie 1315  w 
Siedzibie Instytutu, sala nr 20. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art.86 ust.4 
ustawy Pzp, zawartych w ofercie.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 
http://www.ipp.pan.pl/przetargi/ informacje dotyczące: 

http://www.ipp.pan.pl/przetargi/
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, liczby placówek na terenie m.st.Warszawy realizujących bony oraz liczby 

placówek na terenie woj.mazowieckiego realizujących bony, zawartych w 
formularzu ofertowym. 

ROZDZIAŁ XXIII SIWZ 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostarczenia bonów 
towarowych do IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa. 

2. Cena ofertowa brutto nie może być wyższa niż łączna nominalna wartość nabywcza 
bonów towarowych. 

3. Podana cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku. 

4. Wskazana cena stanowić będzie podstawę rozliczeń za realizację przedmiotu 

zamówienia i nie będzie podlegać zmianie. 

ROZDZIAŁ XXIV SIWZ 

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny. 

Kryterium oceny ofert: 
 

Nazwa kryterium  waga % [W] 

Cena (całkowity koszt realizacji zamówienie) W1 = 40 

Liczba placówek realizujących bony na terenie m. st. Warszawy W2 = 40 

Liczba placówek realizujących bony na terenie woj. 
mazowieckiego 

W3 = 20 

SUMA ∑W = 100 
 

Cena 
W zakresie tego kryterium ceną przyjętą do porównania i przeliczenia ofert zgodnie z 
kryteriami ich oceny będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto oferty. Oferty oceniane 
będą według wzoru: 

      
    Cena najniższa 

C = ----------------------   x W1 
      Cena badana 
 

C – ilość punktów przyznana w kryterium „cena” 
W1 –   maksymalna liczba punktów, jaka może być przyznana w   kryterium „cena” 
 

Liczba placówek realizujących bony na terenie m.st. Warszawy: 
W zakresie tego kryterium najwyżej będzie oceniania oferta  z największa ilością punktów 
handlowych w granicach administracyjnych m.st Warszawy, honorujących dostarczane 
przez Wykonawcę bony, wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 
odpowiadające opisowi zawartemu w Rozdziale IX ust.1 pkt.3) ppkt.1).  
 

Kryterium ilości punktów handlowych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, 
akceptujących dostarczane przez Wykonawcę bony (Lw) liczone będzie wg wzoru: 
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                Lpw 
Lw = ----------------------   x W2 

               Lnpw 
 

gdzie: 
Lw – ilość punktów uzyskanych w kryterium „liczba placówek realizujących bony na terenie 
m. st. Warszawy” 
Lpw – liczba punktów handlowych w granicach administracyjnych m.st Warszawy 
akceptujących dostarczone przez Wykonawcę bony 
Lnpw – największa liczba punktów handlowych w granicach administracyjnych m.st 
Warszawy akceptujących dostarczone przez Wykonawcę bony, wskazana w badanych 
ofertach 
W2  –   maksymalna liczba punktów, jaka może być przyznana w   kryterium „Liczba 
placówek realizujących bony na terenie m.st. Warszawy” 
 
Liczba placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego: 
W zakresie tego kryterium najwyżej będzie oceniania oferta  z największa ilością punktów 
handlowych w granicach administracyjnych woj. mazowieckiego, honorujących dostarczane 
przez Wykonawcę bony, wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 
odpowiadające opisowi zawartemu w Rozdziale IX ust.1 pkt.3) ppkt.2).  
 

Kryterium ilości punktów handlowych w granicach administracyjnych woj.mazowieckiego, 
akceptujących dostarczane przez Wykonawcę bony (Lm) liczone będzie wg wzoru: 
 

                Lpm 
Lm = ----------------------   x W3 
               Lnpm 

 

gdzie: 
Lm – ilość punktów uzyskanych w kryterium „liczba placówek realizujących bony na terenie 
woj. mazowieckiego” 
Lpm – liczba punktów handlowych w granicach administracyjnych woj. mazowieckiego 
akceptujących dostarczone przez Wykonawcę bony 
Lnpm – największa liczba punktów handlowych w granicach administracyjnych woj. 
mazowieckiego akceptujących dostarczone przez Wykonawcę bony, wskazana w badanych 
ofertach. 
W3  –   maksymalna liczba punktów, jaka może być przyznana w   kryterium „Liczba 
placówek realizujących bony na terenie woj.mazowieckiego” 
 
 

OCENA OFERT 
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z wymienionych kryteriów.  
2. Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń przyznanej liczby punktów z dokładnością 

dwóch miejsc po przecinku. 
3. Ocenę końcową stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych 

kryteriach, zgodnie ze wzorem: 
 

LCP = C + Lw + Lm 
 

gdzie:  
LCP – całkowita liczba  uzyskanych punktów 
C – liczba  uzyskanych punktów w kryterium „cena” 
Lw – liczba  uzyskanych punktów w kryterium „liczba placówek 
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realizujących bony na terenie m.st. Warszawy” 
Lm – liczba  uzyskanych punktów w kryterium „liczba placówek 

realizujących bony na terenie woj.mazowieckie” 
4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według 

w/w kryteriów wynosi 100 pkt.  
5. Cena za przedmiot zamówienia jest wolna od podatku VAT w rozumieniu ustawy o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). 
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie 
elektronicznej (plik .XLS lub .XLSX):  

a. wykaz placówek na terenie m.st. Warszawy umożliwiających realizację bonów 
towarowych wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie (załącznik nr 8). 

b. wykaz placówek na terenie woj. mazowieckiego umożliwiających realizację 
bonów towarowych wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie (załącznik 
nr 9).  

 

ROZDZIAŁ XXV SIWZ 

Informacje o formalnościach, które powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy  

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ci, najpóźniej przed zawarciem 
umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

2. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z 
wykonawców – głównego wykonawcę (Lidera) do koordynowania czynności 
związanych z realizacją umowy; 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej wykonawców za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia; 

3) zawierała określony czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu 
zamówienia i gwarancji jakości; 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia; 
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu okresu gwarancji; 
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. 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 ustawy 
PZP. 
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ROZDZIAŁ XXVI SIWZ 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy którego oferta została wybrana, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XXVII SIWZ 

Przesłanki unieważnienia postępowania 

1.  Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie  zamówienia gdy: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie 
podlegającego wykluczeniu;      

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

2.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

ROZDZIAŁ XXVIII SIWZ 

Projekt Umowy - istotne dla zamawiającego postanowienia umowy 

1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 
4. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach określonych w tej 

umowie. 

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta – z zastrzeżeniem 
art. 183 ust.1 ustawy Pzp – najwcześniej po upływie 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1)  1) złożono tylko jedną ofertę; 
2)  2) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 
wymienione w art.180 ust.2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok 
lub postanowienie kończące postepowanie odwoławcze. 
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7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

8. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,  
w okolicznościach określonych poniżej: 
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 
b) zmiana terminu  umowy – w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu 

realizacji  umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
okoliczności  niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np.  
wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, 
niepokoje społeczne, działania militarne itp.); 
W przypadku wystąpienia powyższych  okoliczności, w zakresie mającym wpływ na 
przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania 
przedmiotu umowy w sposób należyty; 

c) zmiana terminu płatności - w przypadku ograniczenia finansowego  
po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, 

- pod warunkiem, że okoliczności wskazane w pkt.a-c będą miały wpływ na koszty 
wykonania  zamówienia przez Wykonawcę. 

7.  Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

8. Zmiana zapisów umowy jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego, oraz musi być 
wyrażona w formie pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem nieważności). 
Zamawiający wymaga złożenia pisemnego uzasadnienia takiej zmiany. 

9. Zamawiający nie wyklucza dokonania również nieistotnych zmian postanowień umowy 
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

10. Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik 
postępowania o udzielenie tego zamówienia. 

11. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisu 
Kodeksu cywilnego i ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

ROZDZIAŁ XXIX SIWZ 

Środki ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

1. Środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej 
ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt.  

3. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej 
zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP. 
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ROZDZIAŁ XXIXSIWZ 

Załączniki 
Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postepowania 

 Załącznik nr 4  – oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

 Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 
24 ust.23 ustawy Pzp 

 Załącznik nr 6 – oświadczenia wykonawcy 

 Załącznik nr 7 – wykaz doświadczenia 

 Załącznik nr 8 – wykaz punktów realizujących bony towarowe na terenie m.st. 
Warszawy 

 Załącznik nr 9  wykaz punktów realizujących bony towarowe na terenie woj. 
mazowieckiego 

 Załącznik nr 10 – projekt Umowy 

 


