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I. Nazwa i adres Zamawiającego, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 
 

Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki 
ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór 
Tel.   94 36 70 162; Fax.  94 36 70 163 
NIP 673-10-53-327; REGON 331097859 
Adres poczty elektronicznej: lo1bb1@o2.pl  

 
II. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o 
udzielenie zamówienia 
Zamówienie jest prowadzone na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl   
Dodatkowo SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na 
stronie internetowej: http://www.liceum-bialybor.eu/index.php/start-bip  

 
III. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz 2019, zm. Dz. U z 2020r. poz. 1942 i poz. 
2275). 

 
IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych do stołówki 
Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2022 roku 

2. Zamówienie podzielone jest na 6 części: 
 

     Część I –Produkty mleczarskie (mleko, masło, jogurty owocowe, sery żółte,    
                   twaróg, śmietana)   -  CPV 15500000-3 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w  Załącznik nr 2 do SWZ, który               
stanowi załącznik do umowy dotyczącej tej części. 

 
 Część II – warzywa, owoce, warzywa przetworzone, cytrus 
                   - CPV 15330000-0, 15331000 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 A do SWZ, który               
stanowi załącznik do umowy dotyczącej tej części. 
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Część III – Mrożonki  - warzywa, owoce, ryby - CPV 15331100-8; 15200000-0  
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 B do SWZ, który               
 stanowi załącznik do umowy dotyczącej tej części. 

 

 Część IV – Mięso i wyroby mięsne, wędliny - CPV 15100000-9; 15131130-5 
 Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 C do SWZ, który               
 stanowi załącznik do umowy dotyczącej tej części. 

 
 Część V – Produkty ogólnospożywcze, jaja – CPV 15800000-6; 03142500-3                     
 Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 D do SWZ, który               
 stanowi załącznik do umowy dotyczącej tej części. 

 
 Część VI – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 

                     – CPV 15810000-9 
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 E do SWZ, który               
stanowi załącznik do umowy dotyczącej tej części. 
 

3. Podane w ofertach cenowych ( Załączniki 2 – 2E) ilości dostaw są wielkościami 
przewidywanymi i służą do porównania ofert. 

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wywiązania 
się przez Zamawiającego z przewidywalnej ilości dostaw. 

5. Podana ilość produktów może się zmienić w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz 
ilości uczniów. 

6. W powyższym wypadku ceną zwiększonego asortymentu będzie cena jednostkowa 
podana przez Wykonawcę w ofercie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen podanych w ofercie cenowej przez 
cały okres trwania umowy. 

8. 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 Ofertach cenowych, 
odpowiednio do każdej części (załączniki 2-2E). 

9. Informacja dotycząca składania zamówień: 

1) Zamówienia będą dokonywane telefonicznie od poniedziałku do piątku, najpóźniej 
w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw do godz. 13:30. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego 
złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wynikających z potrzeb Zamawiającego. 

10. Informacje dotyczące dostaw: 

1) Artykuły żywnościowe będą dostarczane codziennie do godz. 9:00, w miarę 
zgłoszonych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z 
organizacją roku szkolnego: 
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̶ w roku szkolnym i w okresie wakacji dostawy  produktów z Części I-V od 
poniedziałku do piątku 

̶ w roku szkolnym i w okresie wakacji dostawy  pieczywa (Część VI)  od 
poniedziałku do soboty 

2) dostawa towaru partiami, zgodnie z zamówieniem, stosownie do potrzeb 
zamawiającego z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane w okresach 
przebywania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. 

3) Dostawa obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczonych artykułów 
oraz wniesienie ich do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, 
znajdującego się w siedzibie – w budynku internatu. 

4) Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

5) Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom 
sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. 
U. z 2020r. poz. 2021), a w szczególności: 

a) odpowiednia temperatura podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu, 

b) odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności 
transportu, min: 

 mięso dostarczone w zamkniętych opakowaniach, bądź w pojemnikach 
plastikowych posiadających odpowiednie atesty, czystych i nienaruszonych, 

 produkty spożywcze dostarczone w nienaruszonych opakowaniach 
zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę 
przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

6) Opakowanie będzie wypożyczone Zamawiającemu bezpłatnie. 

7) Do każdej dostawy Wykonawca dołącza fakturę lub dokument WZ 

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostaw za pośrednictwem kuriera. 

11. Wymagania dotyczące produktów objętych dostawą 

1) Dostarczane produkty muszą: 

a) być zgodne z Polskimi Normami, a Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 
odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, 

b) spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa 
dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: 

 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. 
Dz. U. z 2020r. poz. 2021) wraz z przepisami wykonawczymi, 
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 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – 
spożywczych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 630), 

c) spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 20 lipca 2016r. w sprawie  grup środków przeznaczonych do sprzedaży 
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie 
muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 
dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U 2016, poz. 1154), 

d) spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCAP w 
zakładach żywienia zbiorowego, 

e) być świeże, pełnowartościowe, odpowiadać normami jakościowym, a w 
przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być kl. I, która określa 
Rozporządzenie Wykonawcze komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 
2011r. ustanawiające szczególne zasady stosowania rozporządzenia Rady 
Europy (WE) nr 1234/2007 z póź. zm. W odniesieniu do sektora owoców i 
warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, a w szczególności 
muszą spełniać poniższe warunki: 

 artykuły spożywcze, przyprawy: zapach świeży po otwarciu produktów, 
brak oznak spleśnienia, grudek; produkty gotowe ,sypkie – bez  sklejania się 
twarde sprężyste, produkty z puszek – bez pleśni, mętnej konsystencji,  

 mięso, wędliny, drób: mięso świeże – barwa bladoróżowa do czerwonej, 
soczyste, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o 
świeżości produktu; wędliny – konsystencja ścisła, barwa na przekroju 
jasnoróżowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, 
parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety, 

 produkty mleczarskie: świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, 
niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty, 

 makarony: z najwyższej jakości mąki, zawierające pszenicę durum, po 
ugotowaniu nie sklejają się, twarde i sprężyste, zachowujący naturalny 
zapach i kolor, 

 owoce i warzywa: nie zwiędnięte, bez uszkodzeń zewnętrznych; warzywa 
korzenne – korzenie jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń, bez 
plam;  warzywa -  klasy pierwszej, nie mogą być zaparzone, zamarznięte, 
zapleśniałe; fasola, groch – nie może by zbutwiała, spleśniała; warzywa 
liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń; ziemniaki – zdrowe, kształtne, 
suche, czyste bez ziemi, piasku, bez uszkodzeń, jednolitej odmiany, kształt 
owalny, bez oznak zgnilizny,  

 owoce i warzywa mrożone: warzywa i owoce świeże bez uszkodzeń 
odpowiednio mrożone, 

 jaja: świeże, czyste, bez uszkodzeń skorupki, 
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 ryby: świeże, mrożone odpowiednio całe, zapach i smak świeży, po 
odmrożeniu nie rozpadają się, bez glazury SHP, 

 mrożonki, produkty garmażeryjne: kształty odpowiednio dla danego 
rodzaju, gładka, błyszcząca, wyroby wyrównane  w opakowaniu 
jednostkowym pod względem kształtu i wielkości; niedopuszczalne – 
uszkodzenia, popękania, zabrudzenie powierzchni,; konsystencja i struktura 
charakterystyczna dla ciasta, elastyczna, miękka, niedopuszczalna luźna, 
rozpadająca się lub zbyt twarda, smak i zapach typowy dla wyrobów z 
gotowanego ciasta, niedopuszczalny: stęchły, gorzki lub inny obcy, po 
ugotowaniu produktu nie powinien się sklejać. 

f) być oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie znakowania 
środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29): 

g) każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą 
następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz 
składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do 
spożycia, 

h) być dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia 
przewidzianego dla danego produktu z zastrzeżeniem, iż 

 pieczywo wyprodukowane będzie w dniu dostawy, 

 ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy 
niż 30 dni od dostawy i nie posiadające cech rozmrożenia, 

 jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty opakowania, 

 warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem 
właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń 
ziemią,  uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem 
oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia, 

 mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do 
spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.   

2) W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 
produktów o gramaturze innej niż określona przez Zamawiającego w ofercie 
cenowej z zastrzeżeniem, ze Wykonawca przeliczy wartość dostarczonego 
produktu o gramaturze innej niż określił to Zamawiający tak, aby odpowiadała ona 
cenie jednostkowe produktu podanej przez Wykonawcę w Ofercie Cenowej. 

3) Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych produktów, niż podane 
w Ofercie cenowej, przy czym równoważne oznacza produkty mające: skład 
surowcowy, wielkość i rodzaj opakowania, masę i wydajność, konsystencję, cechy 
jakościowe, charakterystyczne walory spożywcze (smak, zapach, barwa, itp.) nie 
gorsze niż produkty podane przez Zamawiającego w Ofercie cenowej. 
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Uwaga: 
Przywołane w Ofercie cenowej nazwy handlowe produktów służą wyłącznie do 
określenia cech jakościowych, ilościowych i innych przedmiotu zamówienia. 

4) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów równoważnych: 

 wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane                                      
z udowodnieniem tzw. „równoważności” produktów wskazanych w Ofercie 
cenowej spoczywa na wykonawcy, 

 wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dostarczone przez niego artykuły 
spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez Zamawiającego 
dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości i innych parametrów. 

12. Pozostałe wymagania. 
1) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu produktów 

spożywczych najwyższej jakości – pierwszego gatunku, z odpowiednim terminem 
ważności, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych produktów, o 
właściwej gramaturze, czystych, bez objawów nadpsucia czy pleśni, bez obcych 
zapachów. 

2) Wykonawca na każe żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić 
stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie 
dostarczonego mięsa. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, 
jeżeli występują jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu 
przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w 
nieodpowiednich warunkach. 

4) Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w 
trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru 
niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru,     
a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy we 
wskazanym terminie – Zamawiający w w/w okolicznościach ma prawo do 
dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty 
powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

5) Wykonawca jest obowiązany do: 
a) uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych, 
b) uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych, 
c) dostarczenia Zamawiającemu towaru pełnowartościowego na własny koszt, 

najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia wady/zwrotu. 

  
VI. Oferty częściowe 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne 
części zamówienia). 
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2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia – spośród 6 
opisanych w rozdziale V ust niniejszej SWZ. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji 
wyszczególnionych w danej części zamówienia. 

4. Oferta nie obejmująca wszystkich pozycji w danej części zamówienia zostanie 
odrzucona. 
 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2022r. 31.12.2022r. (12 miesięcy) 

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłaniu i 
odbieraniu korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl   i ePUAP  dostępnym pod adresem 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbioru korespondencji 
elektronicznych, elektronicznych kopi dokumentów i oświadczeń  oraz informacji 
przekazanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 
systemu  miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP). 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w 
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego 
regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 
do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
PZP, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, przekazanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja 
elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się 
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elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji). Korespondencja 
przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej: e-mail: lo1bb1@o2.pl przy czym ten sposób komunikacji nie jest 
właściwy dla złożenia Ofert lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczenia składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 
lo1bb1@o2.pl  .Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny                                 
a wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej                              
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania                                
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

IX. Wskazania osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego 
jest -  Zofia Zadarko  094 36 70 163, lo1bb1@o2.pl  
 

X. Termin związania z ofertą 

Wykonawca składając Ofertę pozostaję nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert. 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny i sporządzony           
w ogólnie dostępnych formach danych. 
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5. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
SWZ 

6. Do oferty należy dołączyć, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompensować do jednego pliku (ZIP): 

1) wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę  Ofertę cenową stanowiącą 
Załączniki 2 – 2 E do SWZ; 

2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania                       
i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącą Załącznik nr 3 do 
SWZ; 

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa 
pełnomocnik; 

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy 
ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

7. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 
udziału w postepowaniu muszą być złożone oryginalnie. 

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone oryginalnie w takiej formie, 
jak składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio                      
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – prawo o notariacie, 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. 

9. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania  oferty powinien mieć 
zainstalowany na komputerze NET framework 4.5 aplikacja działa na platformie 
Windows (vista SP2, 7,8,10) aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC 
OS. 

10. Sposób zaszyfrowania oferty opisany  został  w instrukcji użytkownika dostępnej 
na miniPortalu. 

11. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć 
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Następnie z tego folderu wykonawca zrobi folder zip (bez nadawania 
mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 
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szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się 
na ofertę. 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019r. 
poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, uzasadnienie zastżezenia 
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 
umożliwiający  jego udostępnienia. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa  bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę pojęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności objętych klauzurą informacji zgodnie z 
postanowieniem art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 

13. Zamawiający zleca ponumerowanie stron oferty. 

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.   

 
XII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
13.12.2021r. do godz. 15:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną część.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie. Składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty wygenerowany przez ePUAP. 
Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzeby w razie ewentualnego 
wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert możne wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty  dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 
instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 

oferty.  
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XIII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021r. o godz. 08:30. 

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

3. 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. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
XIV. Informacje o warunkach udziału w postepowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XV SWZ. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2. 

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający ustanawia warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym- warunek zostanie 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – 
Załącznik nr 3 do SWZ, 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek zostanie 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – 
Załącznik nr 3 do SWZ, 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia– warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnieniu tego warunku – Załącznik nr 3 do SWZ, 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
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zamówienia dotyczące co najmniej dwóch dostaw w zakresie zgodnym z 
przedmiotem zamówienia– warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – Załącznik nr 3 do SWZ, 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zasobach innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

3) Zamawiający ocenia, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne 
podmioty, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

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

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

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 
nie potwierdzają spełnienia 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. 

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

8) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 
Rozdziale XVI SWZ. 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum, spółka cywilna): 

a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- 
pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, 

b) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują 
poszczególni Wykonawcy, 

c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składa oświadczenia stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu; 

2) Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między 
uczestnikami konsorcjum, a Zamawiającym odbywają się za pośrednictwem 
pełnomocnika; 

3) Wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
przedmiotu umowy; 

4) W przypadku wybrania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed 
zawarciem umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Podwykonawstwo: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców do 
wykonania części zamówienia; 

2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie firm podwykonawców; 

3) W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca 
wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami; 

4) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie działań ewentualnych 
podwykonawców jak za własne. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 
formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. 

 
XV. Podstawy wykluczenia 
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1.  Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 ustawy Pzp, 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 2010r. o sporcie, 

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 mającego na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzenia wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o których mowa w art. 286 
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów o 
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 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; 
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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 2007r. 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 ustawy Pzp, 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 2007r. 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. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) 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; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
dowodów; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XVI. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Na podstawie art. 273 ustawy PZP Zamawiający żąda podmiotowych środków 
dowodowych na potwierdzenie: 
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1) braku podstaw z wykluczenia; 

2) spełnienia warunków udziału w postepowaniu; 

2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu i wykluczeniu i 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego – załącznik nr 3 do SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, 
a w przypadku: 

1) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

2) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, o którym każdy z Wykonawców 
wskazuje na spełnienie warunków w udziału w postepowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania 
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia  
środków dowodowych: 

1) Dokumenty potwierdzające, ze Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 
informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) Wykaz dostaw wykonanych, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na których rzecz dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Do wykazu 
należy dołączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – są 
wykonywane, a jeżeli Wykonawca, z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku 
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świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku składania oferty 
wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz 
dostaw. 

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
powyżej składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie 
określonym w przepisach wydanych na podstawie art.70 ustawy PZP. 

5. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot 
na którego zdolnościach lub sytuacji podlega Wykonawca. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone środki 
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie. 

8. Postanowień ust. 7 nie stosuje się, jeżeli podmiotowy środek dowodowy służy 
potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 
oceny ofert lub, pomimo złożenia podmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania. 

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych o ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie,  którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 
dokumentów składnych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu 
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sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie.  

  

XVII.  Sposób obliczenia oferty 

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

2. Cena oferowana jest ceną brutto i powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji 
z Oferty cenowej, zawierającą wszelkie niezbędne koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

3. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

4. Do obliczenia ceny brutto oferty Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku 
VAT od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami. 

5. Wszystkie zapisy związane z ceną zawartą w ofercie winny być podane do drugiego 
miejsca po przecinku. 

6. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 
zamówienia. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen artykułów objętych przedmiotem 
zamówienia tylko i wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
spowodowanych zmianą obowiązujących stawek VAT, opłat granicznych, akcyzy lub o 
wskaźnik wzrostu cen dotyczący przedmiotu zamówienia publikowany przez Główny 
Urząd Statystyczny. 

8. Ciężar udokumentowania zmiany ceny spoczywa na Wykonawcy, który do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o wzroście cen dołącza decyzję Głównego Urzędu 
Statystycznego, określającą wysokość wskaźnika, stanowiącego podstawę do zmiany 
ceny jednostkowej. 

9. Zaoferowana cena musi uwzględniać: 
1) Wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SWZ i jej załącznikami, 
2) Wszystkie dokumenty i czynności przewidziane we wzorze umowy stanowiącymi 

Załącznik nr 4 do SWZ. 

10. 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 towaru 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 ustawy PZP z art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP). 

11. Wykonawca musi wycenić każdą pozycję ujętą w Ofercie cenowej (zał. nr 2-2E do 
SWZ) dotyczącej części zamówienia, na którą składa ofertę. 
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XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert: 

1) Cena – 70% (max. 70 pkt.) 
2) Termin płatności – 30% (max. 30 pkt.) 
1%=1 pkt. 

2. Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: 

C = 
 

  
 𝑥 70 + 𝑇𝑏𝑎𝑑 

gdzie: 
C –  liczba punktów oferty badanej 
C min – cena minimalna spośród wszystkich ofert nie podlegających wykluczeniu 
C bad. – cena oferty badanej 
T bad – liczba punktów za termin płatności w ofercie badanej przyznana wg poniższej   
             punktacji: 

 termin płatności 14 dni – 10 pkt. 

 termin płatności 21 dni – 20 pkt. 

 termin płatności 30 dni – 30 pkt. 

3. W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże drugiego 
kryterium otrzyma za nie 0 punktów. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu. 

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty, z 
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w 
oparciu o przyjęte kryteria. 

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

9. Jeżeli złożono ofertę,  której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
Wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać 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 przedstawienia 
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 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę na daną część. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio 
Załącznik nr 3 do SWZ. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego jest niedopuszczalne, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenie takich zmian wynikać będzie z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

8. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz 
ewentualną uchwałę wszystkich Spólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 
k.c.). w przypadku, gdy umowę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, 
pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do 
reprezentowania w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje 
podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i 
nazwie działalności gospodarczej). 
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9. 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 ofert pozostałych Wykonawców złożonych w 
postępowaniu albo unieważnić postępowanie. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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 postanowienia umowy, 
2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby 
Odwoławczej. 

5. Szczególne informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP. 
 

XXI. Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchytlenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z dnia 04 maja 2016r. str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa 
Szewczenki w Białym Borze ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór. 

2) inspektor danych osobowych jest pani Marlena Krawczyk, zam. 78-300Świdwin, 
ul. Kochanowskiego 16. 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 
związanym z postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 
produktów żywnościowych do stołówki Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w 
Białym Borze w 2022 roku, ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór,   
ILO.26.7.2021.ZZ 
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

8) posiada Pani/Pan: 

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

 na podstawie 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu” 

 W związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych, 

 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

XXII. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 96 ust.2 ustawy PZP. 
3. Zamawiający zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 

ustawy PZP. 
6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia zamówienia w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 
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8. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 
121 ustawy PZP. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
11. Zamawiający nie ustanawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, o 
których mowa w art. 93 ustawy PZP. 

12. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. Załączniki do SWZ 

1) Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 

2) Załącznik Nr 2 – 2E  – oferty cenowe poszczególnych części zamówienia 

3) Załącznik Nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu  wykluczeniu 

4) Załącznik Nr 4 – wzór umowy na dostawy produktów żywnościowych 

5) Załącznik Nr 5 – wykaz dostaw 

 

Biały Bór 02.12.2021 


