
Poznań, dnia 20.08.2020 roku 

 

Ogród Zoologiczny 

 

Znak sprawy: SZ/271/14/2020 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa siana i słomy 

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”. 



1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Ogród Zoologiczny 

Kaprala Wojtka  3 

61-063 Poznań 

www.zoo.poznan.pl 

Fax: 61 8773 533 

Email: sekretariat@zoo.poznan.pl 

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

 

Podział na zadania: 

Numer zadania rodzaj produktu liczba 

kg/tona/ 

sztuka 

1 Siano łąkowe 600 000 kg 

2 Słoma 57 000 kg 

3 Siano z lucerny 13 000 kg 

 

Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotu zamówienia: 

 

W zakresie zadania nr 1: 

 

I. półrocze ilość: od 250 000 kg 

- zbiór z 2020 r.  

- siano zbierane z dala od ciągów komunikacyjnych, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, 

odpowiednio wysuszone, 

- skład botaniczny: 10% traw wysokich, 85% traw niskich, 5 % ziół, 

- ocena organoleptyczna: barwa zielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana, 

- wilgotność 15-16%, 

- siano balotowane w kostki do 20 kg (preferowana również kostka) 

- dostawa sukcesywna w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, 

- wielkość jednorazowej dostawy: od 4 000 do 11 000 kg, 

- miejsce dostawy: teren Starego Zoo - ul. Zwierzyniecka 19, teren Nowego Zoo - ul. Kaprala Wojtka 3, magazyn 

przy ul. Kaprala Wojtka 

 

II półrocze: Ilość: 250 000 kg 

 

Siano łąkowe dla słoni w ilości 100 000 kg: I półrocze 50 000 kg, II półrocze 50 000 kg 



Skład siana dla słoni: 

- tymotka łąkowa 10% 

- kostrzewa czerwona 15% 

- kostrzewa trzcinowa 20% 

- życica trwała 4N (śr. Późna) 15% 

- życica trwała 2N 25% 

- życica westerwoldzka 4N 5% 

- życica wielokwiatowa 4N 10% 

 

 

W zakresie zadania nr 2: 

Ilość: słoma 57 000 kg 

- dostawa sukcesywna, w zależności od potrzeb Zamawiającego przez cały rok, 

- słoma żytnia lub pszenno-żytnia, 

- wilgotność do 15 %, 

- brak oznak zapleśnienia i zawilgocenia, 

- prasowana w kostki do 20 kg (preferowana również kostka) 

- ilość dostawy: jednorazowa do 1000 kg, 

- miejsce dostawy: teren Starego Zoo - ul. Zwierzyniecka 19 i teren Nowego Zoo - ul. Kaprala Wojtka 3, 

- w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbiór własny. 

 

 

W zakresie zadania nr 3: 

 

Ilość: siano z lucerny 13 000 kg 

- zbiór z 2020 r., 

- siano zbierane z dala od ciągów komunikacyjnych, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, 

odpowiednio wysuszone,  

- ocena organoleptyczna: barwa zielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana z lucerny, 

- wilgotność 15-16%, 

- siano balotowane w kostki do 15 kg (preferowana również kostka) 

- dostawa: w miesiącach od czerwca do września po uprzednim zgłoszeniu (złożonym 3-7 dni wcześniej) do 

magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3. 

 

Dotyczy każdego zadania: 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy siana o następujących cechach: 

- udział w składzie botanicznym siana turzyc, trzciny i roślin charakterystycznych dla gleb kwaśnych tzn. 

szczawic, jaskry, 

- zbyt duży udział w składzie botanicznym traw wysokich (powyżej 10 %), 

- zawartość w sianie chwastów i roślin trujących, 

- stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej z następujących cech  towaru: twarde zdrewniałe łodygi, 

kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu 

pleśni), 

 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy słomy o następujących cechach: 

- wilgotność słomy powyżej 15 % 

- zapleśniała lub zawilgocona 

- realizacja dostaw będzie odbywać się partiami, na podstawie każdorazowego zamówienia, stosownie do 

zapotrzebowania Zamawiającego. 



Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy 

nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość 

dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści. 

 

1. Dostawy realizowane są wyłącznie na podstawie Zamówienia Zamawiającego poszczególnych partii (Partie). 

2. Zamówienie może być złożone osobiście przez pracowników Ogrodu Zoologicznego, a także telefonicznie, 

faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Terminy oraz wielkość dostaw częściowych będą 

uzgadniane z odpowiednimi pracownikami Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia – 

zaopatrzenie@zoo.poznan.pl. 

3. Poszczególne dostawy Wykonawca  będzie realizował w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od 

otrzymania informacji od Zamawiającego.  

4. Odbiór każdej Partii zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika Ogrodu Zoologicznego. Na tę 

okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru.  

5. Odmowa przyjęcia Partii lub jej części przez Zamawiającego powoduje zwłokę Wykonawcy w dostawie. 

6. W przypadku  gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego co do odmowy przyjęcia 

Partii, Zamawiający zleci wykonanie stosownych badań laboratoryjnych. Koszt badań ostatecznie obciąża: 

a. Zamawiającego – w przypadku zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami, 

b. Wykonawcę – w przypadku niezgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami. 

7. Rozładowanie Partii leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest także przeniesienie Partii  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Brak wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę uznaje się 

za zwłokę Wykonawcy w dostawie.  

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie, Zamawiający wyznacza nowy termin, nie krótszy niż z 1 pełny 

dzień roboczy.  W przypadku nie wykonania ponownej dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający ma 

prawo do zakupu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowego wzywania i informowania  

o tym Wykonawcy. Koszty zakupu zastępczego zostaną potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

W tym celu Zamawiający przedstawi odpowiedni dokument zakupu oraz złoży stosowne oświadczenie  

o potrąceniu.  

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

03114000-3 Słoma i siano 

03114200-5 Siano 

03114100-4 Słoma 

15712000-2 Susz paszowy 

 

 

 



4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na udzieleniu dodatkowych dostaw. 

 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu 

 

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

objętej niniejszym postępowaniem. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

 

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w przypadku oferty na więcej jak jedną część wystarczy złożyć 

jedno oświadczenie obejmujące wszystkie części): 

 

 



 W zakresie zadania nr 1: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (do oferty), 

 

b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (do oferty – o ile dotyczy). 

 

 W zakresie zadania nr 2: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (do oferty), 

 

b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (do oferty – o ile dotyczy). 

 

 W zakresie zadania nr 3: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (do oferty), 

 

b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (do oferty – o ile dotyczy). 

  

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.  

 

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:  

 

a) 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 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; 

 

b) 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; 

 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania. 

 



8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8.4. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, przedkładał oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 

 

8.5. Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 

 

8.6. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

 

b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;  

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu urzędowego, o który mowa w pkt. 8.6 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

9.1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą na postawie art. 24aa Ustawy.  

W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po 

ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy 

którego oferta jest najkorzystniejsza. 

 

9.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego (pkt. 7.1 lit. a SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia – o ile dotyczy. 

 



9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

 

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 

zasad określonych w Ustawie (art. 38). 

 

10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną. 

 

10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może 

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  

w Ustawie. 

 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

11.1. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający rezygnuje z ustanawiania wadium. 

 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 

 

12.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

13.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

13.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 



13.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę 

ściśle według postanowień SIWZ. 

 

13.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. 

 

13.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

13.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

(formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być 

parafowane. 

 

13.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 

ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

 

13.9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. 

 

13.10. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu  oraz: 

 

a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania 

pełnomocnictw. 

 

13.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Dostawa siana i słomy, NIE OTWIERAĆ przed dniem 28.08.2020 roku, godz. 

09:15”. 

 

13.12. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 

13.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 

13.11. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

13.14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy. 

 

13.15. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli 

wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

 



14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

14.1. Oferty należy składać do dnia 28.08.2020 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy 

Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.  (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań). Oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, 

zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2020 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej 

Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. 

 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę jednostkowa netto, cenę 

jednostkowa brutto, stawkę VAT, ilość, cenę netto, cenę brutto. 

 

15.3. Cena musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu 

zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

 

15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

 

15.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40% 

 

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 (Cmin/Cof) * 100 * waga 



gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. 

Jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że zakres prac objętych niniejszym 

postępowaniem zostanie wykonany przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

otrzyma 40 punktów w niniejszym kryterium. W przeciwnym wypadku Wykonawca otrzyma  

0 punktów w niniejszym kryterium. 

 

16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 

 

16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

 

16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących funkcjonalności, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania. 

 

17.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu 

postępowania. 

 

17.3. 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 ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

18.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu. 

 



19. PODWYKONAWCY 

 

19.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

19.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy. 

 

 

20. UMOWA 

 

20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy). 

 

 

22. INNE 

 

22.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 

 

22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 

Poznań, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl, fax: 61 8773 533; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym  jest Pan Krystian Erens adres 

email: krystian.erens@infomania.pl, tel. 608041703; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa siana i słomy, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych, 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; 

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 



2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do 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); 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Wzór umowy, 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

 


