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   Strawczyn, dnia 06.06.2022 r. 

 

SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNIE 

 

ul. Żeromskiego 16 A, 26-067 Strawczyn 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Numer sprawy: Znak: SPP.261.1.2022 

 

 
Zamawiający NIP: 9591992273, REGON: 367681458 

 
Adres do korespondencji SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

W STRAWCZYNIE 
UL. ŻEROMSKIEGO 16 A,  26-067 STRAWCZYN 

 

Nazwa postępowania DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO SAMORZĄDOWEGO 
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

W STRAWCZYNIE 
 

 
Tryb udzielanego zamówienia 

 
Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji 
 

 

Osoba uprawniona do kontaktu Agnieszka Mulik – dyrektor Przedszkola 

Adres poczty elektronicznej przedszkole.strawczyn@gmail.com, gmina@strawczyn.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SWZ oraz udostępniane będą 
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl 

 

 

Zatwierdzam 

Agnieszka Mulik 

Dyrektor Przedszkola 

podpisano elektronicznie 
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I.Nazwa i adres Zamawiającego  

Zamawiający: 

SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNIE 
UL. ŻEROMSKIEGO 16 A,  26-067 STRAWCZYN 
 
NIP: 9591992273, REGON: 367681458 
strona internetowa: https://przedszkole.strawczyn.pl  
Tel. 41 333 50 27,  
e-mail:  przedszkole.strawczyn@gmail.com, gmina@strawczyn.pl  
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
art. 275 pkt 1) tj. wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji, ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej 
dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 3 ust. 2) 
ustawy. Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu: 

1) Dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie podzielone jest na 9 części. 
2) Nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4) Nie przewiduje: 

a) Zawarcia umowy ramowej, 
b) Rozliczenia w walutach obcych, 
c) Aukcji elektronicznej, 
d) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
e) Określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 
f) Zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, 
g) Zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców, 
h) Nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 
2. Informacja o zastosowaniu procedury z art. 274 ust. 1 pzp i procedury z art. 275 pkt 2 pzp. 

1) Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 274 ust. 1 Pzp, zastosuje procedurę 
przewidzianą w tym przepisie ,,Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w 
posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.” 
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjowania treść ofert w celu ich ulepszenia. 

3. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
7 i 8 ustawy Pzp. 

 
4. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130 000 zł netto 

 

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Publiczne Przedszkole w 
Strawczynie, ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 
września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej 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 obowiązywania umowy. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z 
przepisami PZP. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP tj. spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 
siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49 
7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.  
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania,  
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z PZP. 
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania 
skierowanego do Administratora. 
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych 
w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 
Rozporządzenia. 
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 
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III.  Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Nazwa zadania 
 
Dostawa żywności do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z 
transportem artykułów żywnościowych (z podziałem na 9 części) do siedziby Samorządowego 
Publicznego Przedszkola w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16A, środkiem transportu zgodnym z 
wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2021 z późn. zm.) 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w częściach. Podział zamówienia na części:  

Część 1 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - 
załącznik nr 1 do SWZ 

Część  2 - Artykuły spożywcze (różne) zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik 
nr 2 do SWZ. 

Część  3 - Mleko i produktu mleczarskie zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik 
nr 3 do SWZ. 

Część  4 – Świeże warzywa i owoce zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 4 
do SWZ. 

 
Część  5 – Jaja zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 5 do SWZ. 
 
Część  6 – Mrożone warzywa i owoce zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 
6 do SWZ. 
 
Część  7 – Ryby zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 7 do SWZ. 
 
Część  8 – Mięso i jego przetwory zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 8 
do SWZ. 
 
Część  9 –Drób – zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym - załącznik nr 9 do SWZ. 

 
 
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z 

zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na 
podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik 
upoważniony przez Zamawiającego (intendent) w terminie 24 godzin od momentu złożenia 
zamówienia. 

4. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w 
godzinach od 700 do 900, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać 
kosztami transportu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do 
magazynów żywnościowych znajdujących się w przedszkolu. 

5. Wszystkie oferowane artykuły muszą pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być 
pełnowartościowe w pierwszym gatunku, tzn. bez śladów uszkodzenia, opakowane oryginalnie z 
widocznym terminem przydatności do użytku. Opakowania mają być nienaruszone, posiadać 
zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności 
znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu. Jakość oferowanych artykułów powinna 
być zgodna z Polskimi Normami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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6. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego (intendent i szef/owa kuchni) będą dokonywać odbioru 
towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub 
jakościowych. 

7. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca 
zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od 
zgłoszenia reklamacji. W przypadku nie dostarczenia pełnowartościowego towaru po zgłoszonej 
reklamacji Zamawiający uprawniony jest do zakupu w/w towaru na koszt wykonawcy.  

8. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt 
Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu 
kwestionowanej partii towaru. 

9. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą 
być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym 
stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy 
sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach 
gwarantujących najwyższą jakość. 

10. Dostawy mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach, 
lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach 
plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Warzywa i owoce powinny być 
świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, 
nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, 
datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta, oraz inne oznakowania zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane produkty spożywcze 
w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty 
wymagane przepisami prawa żywnościowego. 

11. Uwaga! Ilekroć w niniejszej treści SWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o 
znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy 
wyraz: „lub równoważne”. 

12. Zamawiający informuje, że podane w formularzu ofertowym ilości określają przewidywaną ilość 
produktów spożywczych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb 
wynikających ze zmniejszenia się liczby dzieci uprawnionych do korzystania ze stołówki o 
maksymalnie 30% (wzmożona zachorowalność lub nieobecność dzieci z innych przyczyn, 
wystąpienie dodatkowych dni wolnych, itp.) po cenach jednostkowych określonych w formularzu 
ofertowym. 

13. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju 
faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych 
podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

14. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie części 
zamówienia lub na wybrane części zamówienia. 

15. Wykonawca zobowiązuje się:  
a). dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SWZ oraz załącznikami do SWZ stosownie dla 
właściwej CZĘŚCI,  
b). dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,  
c). dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami 
Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do 
spożycia dla danego produktu,  
d). w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych 
opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), 
informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,  
e). dostarczać produkty pierwszego gatunku,  
f). dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania 
jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, 
posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia  
g). dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i 
HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych,  
h). realizować zamówienia do siedziby  środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu 
artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,  
i). zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH 
odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z 
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zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny 
osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu),  

16. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT 
Kupna – Sprzedaży. 

17. Wykonawca  zobowiązany jest  zrealizować zamówienie na zasadach  i warunkach opisanych we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik  nr 15 do SWZ.  

 
Kod CPV:  

15800000-6 – Różne produkty spożywcze 
15000000-8 – Artykuły ogólnospożywcze  
15300000-1 – Warzywa i owoce  
15100000-9 – Mięso świeże  
15331100-8 – Mrożonki 
15811000-6 – Pieczywo  
15511000-3 – Nabiał  
15229000-9 – Mrożone produkty rybne 
03142500-3 – Jaja  
03311000-2 - Ryby 

 
IV. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: od 01.09.2022 r. do 31.07.2023 r. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis i sposób dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu. 

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

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- Zamawiający nie stawia warunku 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie stawia warunku 

3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 

- Zamawiający nie stawia warunku 

4) zdolności technicznej lub zawodowej  

- Zamawiający nie stawia warunku 

 

VI. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców - podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b)handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c)o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
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d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2)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 1; 
3)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4)wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5)jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy:  
- na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1)naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2)wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3)podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
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a)zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 
b)zreorganizował personel, 
c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów, 
e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
 
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
6. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 
1)w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
2)w przypadkach, o których mowa w: 
a)art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 
przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 
b)art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 
podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 
3)w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
5)w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia; 
6)w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia; 
7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem - załącznik nr 11 do SWZ, stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu 
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udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 

4. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt 1. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe są już nieaktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na 
dzień ich złożenia. 

 
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub 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. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 12 do SWZ; 

- Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych powyżej (1-2). 

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

a) ppkt 1  - zamiast Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu; 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 
3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
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odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub 
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma sobą, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

4) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede 
wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte 
tym repozytorium. 

5) Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

VIII.  Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
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5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 
4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VII 
SWZ 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie 
ponosi winy. 

8. Zamawiający nie  zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań dotyczących: 

1)zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 
2)prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 
 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, 
jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 

1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

12. Podwykonawstwo: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podać nazwy firm podwykonawców (o ile są znani). W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że 
Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. 
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13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. 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. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy wykazują spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt. 4; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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; 

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

4) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i 
oświadczenie, o których mowa w rozdziale VII SWZ, przy czym składa/ją je 
Wykonawca/-y który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w 
rozdziale V pkt 2 SWZ. 

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Informacje ogólne: 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji  Warunków Zamówienia jest mowa o: 
„Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu 
związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do 
przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

2. Informacje dodatkowe: 

Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 
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strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 
elektronicznie na adres e-mail: przedszkole.strawczyn@gmail.com, gmina@strawczyn.pl lub 
za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl 
w zakładce „Korespondencja” 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za 
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego 
terminu (godziny pracy Zamawiającego: 7:30-15:30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje 
się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z 
Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich złożenia/wysłania na Platformie. 

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina 

Strawczyn; https://strawczyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl  
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony 

https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub 
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu 
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z 
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w 
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem 
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury 
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. 
potwierdzeniu.  

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę 
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem 
zakładki „Korespondencja”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki 
„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem 
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym 
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje 
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".  
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień 
w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 
zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia oferty. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 
wpłynął w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
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terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 

modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami 

korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania 
teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Strawczyn tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna 
w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 

7. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.) - zwane dalej „Rozporządzeniem" 
określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 

1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie 
dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W 
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny 
plik z podpisem. 

8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- 
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze 
wersje; 

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej 
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

4) Włączona obsługa JavaScript; 
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

9. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych 
danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, 
csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, 
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu 
odbioru danych tj.: 
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, 

jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero 
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 

11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 

12. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 
1) Składając  Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub 

gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, 
Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie 
polecenia „dodaj dokument". 
 

Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami: 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

− Pani Agnieszka Mulik – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  

− Pani Justyna Robak – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

− Pani Anna Kęcka – w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego  

- e-mail: przedszkole.strawczyn@gmail.com    

Opis sposobu przygotowania oferty 



 
  

Znak: SPP.261.1.2022 

 

Strona 15 z 21 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty znajdującego się na stronie 
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl stanowiącego załącznik nr 10 wraz z 
Zestawieniem artykułów spożywczych, tj. załącznik nr 1-9 w zależności na którą 
część składana jest oferta. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. 

2. Składając Ofertę w formie/postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za 
pośrednictwem Platformy dokumenty podpisane podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane.   

a. Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w 
postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące. 

b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SWZ. 

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem 
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl   

5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 
podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym 
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę 
umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

 
7. Sposób oraz termin składania oferty 
2) Składając Ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na 

Platformie pod adresem: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY do dnia 
14.06.2022 r. do godz. 10:00 

3) Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 
Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

1.1) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 
1.2) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 

SWZ - podpisanych podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osoby umocowane. Czynności realizowane są poprzez wybranie 
polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.  

1.3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
1.4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

1.5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  
1.6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 

złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 
1.7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 
1.8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy 

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 
1.9) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 

zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj 
ofertę”. 

1.10) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 
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1.11) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie 
określający wolę ich utajnienia. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem 
informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania 
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp. 

1.12) Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez 
polecenie „Dodaj". 
 

8. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty: 

1) Formularz oferty sporządzony według wzoru – załącznik nr 10 do SWZ wraz z 
Załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym; 

2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone 
według wzoru załącznik nr 11 do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli 
dotyczy – pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik 
Wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym; 

4) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i 
zawarcia umowy Wykonawcy lub Wykonawców składających ofertę wspólnie, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; 

5) Jeżeli dotyczy – oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane 
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4); 

6) Jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; 

9. Oferta musi zostać złożona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób 
opisany w  rozdziale X SWZ. 

10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać wymagania określone w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 r. 
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11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). 

12. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie 
do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192), 
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje 
się ten dokument. 

14. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w pkt 13 zostały wystawione prze upoważnione 
podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokumenty w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt. 14 dokonuje się w przypadku: 

a) Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

b) Innych dokumentów, w tym dokumentów o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

16. Termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2022 r. o godz. 10:15 
2. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 

Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać 
będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
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usunięciu awarii. 
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
 

XI. Termin związania ofertą  
 
1. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 13.07.2022 r. 

1) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 
się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

2) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1), wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3) W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w pkt. 1), następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2), powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

XII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym, jako cenę brutto cyfrowo i słownie oraz 
wypełni i załączy tabelę (formularz asortymentowo-cenowy) dla każdej części na którą składana jest 
oferta tj. Załącznik nr 1-9 (stawka podatku VAT, cena jednostkowa netto, razem netto, cena netto i brutto 
dla całości zamówienia). 
2. Ceny jednostkowe oferty stanowią wynagrodzenie ryczałtowe.  
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku.  
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 
przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny 
ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane 
będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe 
przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1.  Za ofertę najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta zawierająca  najkorzystniejszy  bilans punktów  
w  kryterium: 

„ Cena ofertowa brutto” – C 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Kryterium 
Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób  oceny wg wzoru 

 
Cena ofertowa 

brutto 

 

100% 

 

100 
Cena najtańszej  oferty 

C= ----------------------------------------- x 100pkt 

Cena badanej oferty 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 
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3. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w 
tabeli powyżej. 

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. 
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

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

 
XIV. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę, 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 15 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 
przypadku wyboru ich oferty) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród pozostałych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie. 
 
XVI. Projektowane postanowienia umowy 

 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy – załącznik 
nr 15. 
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 
5. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza 
zostanie powiadomiony pisemnie. 
6. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy 
(w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, bez 
przeprowadzania nowego postępowania. 
7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
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sprawie zamówienia  publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 15 do SWZ – wzór umowy. 
 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  

XVIII. Standardy jakościowe 
 
Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne na rynku, o ustalonych standardach 
jakościowych. Zamawiane towary są objęte produkcją masową, seryjną, są popularne na rynku i 
dostępne w stałej ofercie podmiotów zajmujących się tego typu dostawami. Ustalona z góry jakość 
zamawianych produktów i skład nie wymagają indywidualnego określenia przez Zamawiającego. Na 
rynku istnieje liczna grupa podmiotów oferująca zamawiane towary więc umożliwiony jest łatwy 
dostęp do tych dóbr. Cechą tego asortymentu jest jego typowość.  
Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem umowy (załącznik nr 15 do SWZ) , zawiera wszelkie 
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, w tym: 
 określenie zamawianych produktów; 
 określenie okresu przydatności do spożycia; 
 sposób transportu produktów, 
 zasady wymiany wadliwego towaru. 

Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że przepływ certyfikowanych produktów rolniczych i artykułów 
żywnościowych w krajach Unii Europejskiej, jest regulowany poprzez wymagania znajdujące się w 
systemach gwarantowanej jakości żywności, którą jest zbiór cech i kryteriów, za pomocą których 
charakteryzuje się żywność pod względem wartości odżywczej, jakości organoleptycznej oraz 
bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta. Jakość żywności jest również formułowana jako zdolność 
produktu żywnościowego, do spełnienia trzech podstawowych wymagań, jakimi są: zdrowotność, 
atrakcyjność sensoryczna (organoleptyczna) oraz dyspozycyjność (wielkość jednostkowa).  
Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej wszyscy producenci żywności mają obowiązek 
zastosowania w swoich zakładach produkcyjnych następujące systemy zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności: 
 Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) 
 Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) 
 Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) 

Wdrażanie wymienionych systemów jest obowiązkiem każdego producenta żywności w Unii 
Europejskiej, wynika to z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Na poziomie krajowym obowiązek ten 
wynika z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 2021 z późn. zm.). 
 

XIX. Środki ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 
mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
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