
Numer sprawy: 1/22                                                                                                Włodawa, dnia 3 marca 2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych

I.  Dane zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Adres zamawiającego Zbigniewa Sierpińskiego 4
Kod Miejscowość 22-200  Włodawa
Telefon: 825-721-138
adres poczty elektronicznej sp3wlodawa@op.pl
adres strony internetowej: sp3wlodawa.pl
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm) (zwanej dalej również "ustawą Pzp"), a
także  wydane  na  podstawie  niniejszej  ustawy  rozporządzenia  wykonawcze  oraz  rozporządzenia
wykonawcze,  dotyczące  przedmiotowego  zamówienia  publicznego,  a  zwłaszcza  Rozporządzenie
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. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi
unijne.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art. 275 ustawy Pzp.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"

lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu:

 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ilekroć  w  niniejszej  SWZ  lub  w  przepisach  o  zamówieniach  publicznych  mowa  jest  o  stronie
internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także ww. Platformę zakupową.

6. Adres  strony  internetowej  prowadzonego  postępowania,  na  której  udostępniane  będą  zmiany  i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia: sp3wlodawa.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest cykliczne dostarczanie do kuchni Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie,
ul. Z. Sierpińskiego 4, artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów i dzieci. Artykuły
będą zamawiane i dostarczane  w cyklu od jednodniowego do dwutygodniowego. Artykuły żywnościowe
zostały  podzielone  na  dziewięć  części,  z  których  każda  część  odpowiada  odrębnej  grupie  artykułów
spożywczych.  Wykaz  szczegółowy  artykułów  będących  przedmiotem  zamówienia  określono  w
załącznikach od  nr 1 do nr 9 stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji. W obrębie każdego



załącznika   wykazano  roczne  zużycie  artykułów  spożywczych  w  2021  r.  ze  wskazaniem  przedmiotu
dostawy. 
W 2021 dostawy były  zaniżone, gdyż szkoła miała przerwy w żywieniu uczniów klas starszych w okresie
styczeń- maj 2021 r. żywiliśmy jedynie dzieci przedszkolne, wynikało to z nauki zdalnej spowodowanej
epidemią  Covid  19.  W  związku  z  powyższym  szacujemy  zwiększenie  zapotrzebowania  na  wszystkie
artykuły określone w załącznikach od numeru 1 do nr 9 o co najmniej 10 %.
nr 1- garmażerka - dostawa jeden razy w tygodniu,
nr 2- mrożonki - dostawa dwa razy w tygodniu,
nr 3- nabiał - dostawa trzy razy w tygodniu,
nr 4- masa mięsna - dostawa codzienna,
nr 5- warzywa - dostawa trzy razy w tygodniu,
nr 6- ziemniaki - dostawa dwa razy w miesiącu,
nr 7- pieczywo - dostawa codzienna,
nr 8- drożdżówki i ciasta - dostawa codzienna,
nr 9- artykuły spożywcze ogólne - dostawa dwa razy w tygodniu,
2.0.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zamówień  doraźnych   dokonywanych  telefonicznie,  z
dostawą w terminie 1 dnia roboczego.
2.1.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość   zamawiania  różnych   ilości  artykułów,  niż  te,  które
określono w  zał.   nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 (ilości artykułów podane w załącznikach są wartościami
szacunkowymi  określonymi  na  podstawie  zużycia  z  roku  2021)  oraz  rozszerzenia  zamawianych
asortymentów,  bądź   rezygnacji   z   niektórych  artykułów  w  zależności  od  liczby  żywionych  osób  i
jadłospisów  obowiązujących   u  zamawiającego  w  okresie  obowiązywania  umowy.  Zamawiający  ma
prawo  do  niewykorzystania  pełnej  ilości  artykułów  wskazanych   w  załącznikach  od  nr  1  do  nr  9.
Wykonawcy nie przysługuje prawo skreślenia gramatury wykazanej w załącznikach od nr 1 do nr 9  i
wstawienie  nowej  obowiązującej  u  Wykonawcy. Niezastosowanie  się  do  powyższej  zasady  będzie
skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako niezgodnej  z treścią
Specyfikacji  Warunków Zamówienia.
2.2.Wykonawca  będzie  dostarczał  towar  (wraz  z  rozładunkiem  we  wskazane  miejsce)  do  siedziby
zamawiającego na swój koszt.
2.3.Realizacja dostaw odbywać się będzie w terminie od 1 dnia roboczego  od przekazania zamówienia  w
formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej.
2.4.Wykonawca  zapewni   odpowiednią  temperaturę  wewnątrz  kontenera  pojazdu,  w  którym będzie
przewoził  artykuły  spożywcze,   zgodnie  z  zasadami  HACCP  obowiązującymi  u  Zamawiającego.
Wykonawca użyje przy przewozach, odpowiednich opakowań,   stanowiących właściwe zabezpieczenie
sanitarne przewożonej żywności. 
2.5.Każdorazowa    dostawa    musi    być    potwierdzona    i    odebrana    przez  upoważnionego
przedstawiciela     zamawiającego     pod     względem jakościowym i ilościowym.
2.6. Zamawiającemu   będzie   przysługiwać   prawo   składania   reklamacji dotyczących  ilości   i jakości
dostarczanych  artykułów  z  żądaniem  natychmiastowej wymiany,  a  w przypadku braku dostawy lub
dostawy nie  mieszczącej się w I kl. jakości Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do zakupu
artykułów poza podpisaną umową  (w celu zabezpieczenia wyżywienia uczniów) zastrzegając  sobie
prawo żądania od Wykonawcy zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów.
2.7.Ceny  jednostkowe  (netto)  artykułów  będących  przedmiotem  przetargu  określone  w  formularzu
ofertowym nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.



2.8.Zapłata za dostawy dokonywana będzie przelewem na konto wykonawcy po upływie 21 dni licząc od
daty dostawy towaru i  faktury.
2.9.Dostawcy będzie przysługiwać prawo zastosowania upustów cenowych, bez sporządzania aneksu do
obowiązującej umowy.
2.10. Nazwy własne podane w załącznikach od nr 1 do nr 9 ( np. majonez "Winiary", makaron "POL-
MAK" i  inne) zostały podane przez Zamawiającego przykładowo. Wykonawca może zaproponować
produkt równoważny pod warunkiem, że udowodni, iż posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz
właściwości,  co  produkty  podane  przykładowo,  tzn.  spełniać  będzie  co  najmniej  ten  sam  poziom
jakościowy, smakowy i wydajnościowy. 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15110000-2 Mięso
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15310000-4 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
15221000-3 Ryby mrożone

2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  na  poszczególne  grupy  artykułów
spożywczych zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, które opisano powyżej. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Część odpowiada grupie artykułów. Oferta częściowa
musi  obejmować  wszystkie  pozycje  określone  w  danej  grupie.  Oferta  częściowa  musi  obejmować
minimum jedną z grup.
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  udzielenia  zamówień  uzupełniających  (dotychczasowemu
wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8) .
6.  Informacja  na  temat  możliwości  powierzenia  przez  wykonawcę  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcom:
6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 



wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
9. Wymagania organizacyjne
Dostawy będą odbywać się w godzinach od 7:00 do 10:00.
10. Wymagania dot. gwarancji.
Dostarczane artykuły będą mieściły się w I kl. jakości zgodnie  z obowiązującymi normami w zakresie
artykułów spożywczych, pisemna gwarancja nie jest wymagana. 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Pożądany termin wykonania zamówienia: 
od 01.04.2022 do 31.03. 2023
  
V. Podstawy wykluczenia 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę (z uwzględnieniem
art. 109 ust. 3 ustawy Pzp): 

  4) 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
  5) 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
  6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
  10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub
art. 109 ust. 1 pkt 2‒10, 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: 

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  pkt.  3,  są
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  i  szczególne  okoliczności  czynu
wykonawcy.  Jeżeli  podjęte  przez  wykonawcę  czynności  nie  są  wystarczające  do  wykazania  jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

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

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert; 
2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów
lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi  sporządzania  lub  przekazywania  ofert  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą; 
14)  wykonawca nie  wniósł  wadium, lub wniósł  w sposób nieprawidłowy lub nie  utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
16)  jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes  bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o
której  mowa  w  art.  33  ust.  4  ustawy  z  dnia  5  lipca  2018  r.  o  krajowym  systemie
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 z p. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ
na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana



będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej

specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
  zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony,  jeżeli  co najmniej  jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  posiada  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej
działalności  gospodarczej  lub zawodowej  i  zrealizuje  roboty  budowlane,  dostawy lub usługi,  do
których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej,
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach
technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z  nim stosunków
prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

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  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do  oddania  mu  do
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  niniejszego  zamówienia  lub  inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,  że wykonawca realizując  zamówienie,  będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
tym podmiotem / 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. 

5) 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.

5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe
mają  na  celu  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  niniejszego  zamówienia.
Wykonawcy,  którzy  nie  wykażą  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  podlegać  będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
6.    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni
wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy główny wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 - wypełniony  i podpisany
przez  wykonawcę,  oraz  co  najmniej  jeden  z  załączników  (od  1  do  9)  Formularza  ofertowego
szczegółowego, w zależności od tego na które części wykonawca składa ofertę.
1. Nr 1- Garmażerka
2. Nr 2- Mrożonki
3. Nr 3 – Nabiał
4. Nr 4 – Masa mięsna
5. Nr 5 – Warzywa
6. Nr 6 – Ziemniaki
7. Nr 7 – Pieczywo
8. Nr 8 – Drożdżówki i ciasta 
9. Nr 9 – Artykuły spożywcze ogólne
10. Wzór umowy- zał. nr 11
11. Oświadczenia wykonawcy – zał. nr 12

2) Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  o  nie
podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi
dowód  potwierdzający  brak  podstaw  wykluczenia,  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3)   Dokument,  o którym mowa w pkt.  VI.3.  ppkt.  3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów.

4)    W przypadku  wspólnego ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenie,  o
którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby,  przedstawia,  wraz  z  własnym  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  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.

2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:



1) Oświadczenia Wykonawcy,   składane są w oryginale w formie elektronicznej (tj.  opatrzonej
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2)  Dokumenty,  inne  niż  oświadczenia,  składane  są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za zgodność z
oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3)  W  przypadku  przekazywania  przez  wykonawcę  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiedni podmiot
(Wykonawca,  Podmiot  udostępniający  zasoby  albo  Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o
udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego
z  nich  dotyczą),  jest  równoznaczne  z  poświadczeniem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub
oświadczenia za zgodność z oryginałem.
4)  Wykonawca  może  przekazać  dokumenty  lub  oświadczenia  w  formie  pliku  zawierającego
skompresowane dane. W takim przypadku opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
tego  pliku  jest  równoznaczne  z  poświadczeniem  przez  wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem
wszystkich  elektronicznych  kopii  dokumentów  zawartych  w  tym  pliku.  Nie  dotyczy  to  kopii
poświadczonych przez inny odpowiedni podmiot, którego dotyczą przekazywane oświadczenia lub
dokumenty.
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
6)  Podmiotowe środki  dowodowe,  przedmiotowe środki  dowodowe oraz  inne  dokumenty  lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7)  W celu  potwierdzenia,  że  osoba  działająca  w imieniu  wykonawcy  jest  umocowana do jego
reprezentowania,  zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  odpisu  lub  informacji  z  Krajowego
Rejestru  Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  lub  innego
właściwego  rejestru,  chyba,  że  Zamawiający  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i
ogólnodostępnych  baz  danych,  o  ile  wykonawca  wskazał  dane  umożliwiające  dostęp  do  tych
dokumentów.
  8) Inne postanowienia

 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:
1) Komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcami (składanie  oświadczeń,  dokumentów,

zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie:
a. przy użyciu Platformy zakupowej o której mowa w Rozdziale I niniejszej SWZ,
 c. poczty elektronicznej.

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia lub Identyfikator Postępowania z Platformy zakupowej. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

4) Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w:

a. 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 oraz

b. 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.

5) Dokumenty  elektroniczne  przekazuje  się  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej
wskazanych w niniejszej SWZ.

6) Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko Kierownik Gospodarczy 
imię i nazwisko Jerzy Kurec 
tel. 825-721-138 
fax. 825-721-138 wew. nr 25 
w terminach godz. pomiędzy 9.30 a 11.30

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  specyfikacji

warunków zamówienia. 
2) Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później  niż na 2 dni

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął
do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt.  2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść  zapytań  oraz  udzielone  wyjaśnienia  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej:
sp3wlodawa.pl.

5) Nie  udziela  się  żadnych  ustnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśnień  czy  odpowiedzi  na
kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  pisemności
postępowania.

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców
4. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:

1) W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i  ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: sp3wlodawa.pl.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji  warunków
zamówienia  i  będą wiążące przy  składaniu ofert.  Wszelkie  prawa i  zobowiązania wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

IX. Wymagania dotyczące wadium
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą



1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do

dnia 14. 04. 2022 r.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą

zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.

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

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Forma oferty oraz oświadczenia:
1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem:

       Platformy zamówieniowej - miniPortalu - "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu. W
"formularzu  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku"  Wykonawca
zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane postepowania zaciągną się
automatycznie)  lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić
ręcznie,  w tym  przypadku  należy  podawać  numer  Id  Postępowania  z  miniPortalu).
Funkcjonalność  do   zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

3) Oferta  powinna być  sporządzona  w języku polskim,  z  zachowaniem postaci  elektronicznej  w
formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.:  PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS,
ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.    Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150
MB.

4) Sposób  złożenia  oferty,  w tym zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w Regulaminie  Platformy
zamówieniowej.  Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
oferty  w  formie  skanu  dokumentu  pierwotnie  wytworzonego  i  wypełnionego  w  postaci
papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.
Powstały  w  ten  sposób  dokument  elektroniczny  Zamawiający  traktował  będzie  jako  ofertę
złożoną  w  postaci  elektronicznej  niezależnie  od  tego,  czy  jej  postać  elektroniczna  powstała
wyłącznie  przy  użyciu  programu  komputerowego,  czy  też  na  skutek  przekształcenia  postaci
papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym
podpisem.

5) Wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  złożyć  w  osobnym
odpowiednio  oznaczonym  pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  "Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
należy ten plik zaszyfrować. 

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania  ofert  zmienić  lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Platformy zamówieniowej. Po upływie terminu do składania ofert wykonawca
nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2. Przygotowanie oferty:



1) Na  ofertę  składają  się  wszystkie  oświadczenia  i  załączniki  wymienione  w  pkt.  VII  niniejszej
specyfikacji. 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta  oraz  wymagane  formularze,  zestawienia  i  wykazy  składane  wraz  z  ofertą  wymagają

podpisu  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  firmy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Oferta  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy  wymaga  załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia,  załączniki  i  inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez
zamawiającego  wzorcami  (załącznikami),  zawierać  informacje  i  dane  określone  w  tych
dokumentach.

8) Wykonawca  może  zastrzec  w  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu  przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Wykonawca  w takim przypadku
zobowiązany jest  wykazać,  że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a
także  wydzielić  je  w  osobnym  pliku.  Tak  wydzielonych  informacji  Zamawiający  nie  będzie
ujawniał.  Wykonawca nie może zastrzec informacji  i  dokumentów, których jawność wynika z
innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

9) W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że:
a)  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku
podatkowego; 
b)  wskazuje  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazuje wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku; 
d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

3.  Postanowienia  dotyczące wnoszenia  oferty  wspólnej przez dwa lub więcej  podmioty  gospodarcze
(konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie  do  pełnienia  takiej  funkcji  wystawione  zgodnie  z  wymogami  ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących
wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli  oferta  wspólna  złożona  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców  zostanie  wyłoniona  w
prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza  przed  podpisaniem  umowy  zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie  złożenia  umowy regulującej  współpracę tych wykonawców,
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może



być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców  obowiązują  postanowienia  pkt.  VII  "Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
" pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający  może  wezwać  wykonawców  do  złożenia,  uzupełnienia,  poprawienia  lub

uzupełnienia  oświadczenia  wykonawcy,  podmiotowych  środków  dowodowych,  innych
dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych  poprawek,  niezwłocznie  zawia-
damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami
zamówienia,  niepowodujące istotnych zmian w treści  oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę,  którego oferta  została  poprawiona,  wyznaczając  jednocześnie wykonawcy
odpowiedni  termin  na  wyrażenie  zgody  na  poprawienie  w  ofercie  omyłki  lub
zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje
się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej
specyfikacji  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zażąda  od  wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
części składowych. 

Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na
wykonawcy.  Odrzuceniu,  jako  oferta  z  rażąco  niską  ceną  lub  kosztem,  podlega  oferta
wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  w  wyznaczonym  terminie,  lub  jeżeli  złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.

6. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1)  Zamawiający  informuję,  że  dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z  przeprowadzeniem

niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych  stanowi  ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  wydane  na  jej  podstawie  akty
wykonawcze,  a  także  ustawa  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach.  3)  Dane
osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: 
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,



d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez

okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich
uczestników postępowania.

6)  Osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  na  warunkach  określonych  w  przepisach
Rozporządzenia RODO: 
a) prawo dostępu do danych (art. 15), 

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art.

17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia
RODO,

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego  wykonania  zamówienia,  co  skutkować  może  wykluczeniem  wykonawcy  z
postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych  do  czasu  zakończenia  niniejszego  postępowania.  Zamawiający  może  żądać  od
osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

10)  Wykonawca  pozyskując  dane  osobowe  na  potrzeby  sporządzenia  oferty  zobowiązany  jest
wypełnić  obowiązki  wynikające  m.  in.  z  art  13  i  14  Rozporządzenia  RODO.  Wykonawca
składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 15.03.2022 r. do godz. 10:00.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. XI niniejszej SIWZ 
4. Oferty zostaną otwarte dnia: 15.03. 2022 r. o godz. 10:30.
5.  Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert  dostępnego  na



Platformie  zamówieniowej.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  udostępni  na  stronie
internetowej prowadzonego postępowania informacje zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
   
1.  Cena  jak  i  wartość  całkowita  danej  części  zamówienia  podana  w  ofercie  powinna  być
wyrażona do dwóch miejsc  po przecinku, obejmować wszystkie  koszty   i  składniki  związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w szczególności:
a) cenę artykułów żywnościowych wraz z dostawą i rozładunkiem w miejscach wskazanych przez
zamawiającego,
b) podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek zgodnie  z wartościami podanymi
w załącznikach od 1 do 9 szczegółowych formularzy ofertowych,
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia w ramach każdej części, nie
dopuszcza się wariantowości cen w ramach tej samej części.
3.  Ceny  netto  produktów  podane  przez  wykonawcę  w  kolumnie  5  formularzy  ofertowych
szczegółowych nie ulegną zmianie przez cały okres ważności umowy.
4. Cenę całkowita/wartość oferty w ramach danej części za wykonanie przedmiotu zamówienia,
stanowi  cena,  którą  obliczono  poprzez  zsumowanie  pozycji  w  załączniku  szczegółowego
formularza ofertowego ( załączniki od 1 do 9  w zależności od części na jaką wykonawca składa
ofertę).
5.  Zaoferowana cena całkowita/wartość dla danej części dotyczy całego asortymentu towarów
określonego w danej części  łącznie z wszystkimi wytycznymi i  opisem dla całego przedmiotu
zamówienia.
6. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w cenie netto, w przypadku wystąpienia podatku
VAT lub jego zwiększenia (w trakcie obowiązywania umowy) Zamawiający będzie dokonywać
płatności za zamawiane artykuły, powiększone o ten podatek.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1.  Kryteria  oceny  ofert  -  zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2.  Kryteria  oceny  ofert  -  stosowanie  matematycznych  obliczeń  przy  ocenie  ofert,  stanowi
podstawową zasadę  oceny  ofert,  które  oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie  kryterium.
3.  Za  parametry  najkorzystniejsze  w  danym  kryterium,  oferta  otrzyma  maksymalną  ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie
do parametru najkorzystniejszego,  wybór  oferty  dokonany  zostanie  na podstawie  opisanych
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).



4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej. 

L.p. Nazwa
kryterium

Waga
kryterium

Szczegółowy opis, wzór

1. CENA 100% Wartość  oferty  zostanie  ustalona  na  postawie  formularza
ofertowego  szczegółowego,  poprzez   przemnożenie  ilości
z  kolumny  4  przez  cenę  netto  z  kolumny  5.  Otrzymaną
wartość należy wpisać w kolumnie 7. Uwzględniając VAT   z
kolumny 6 wyliczyć kolumnę 8.  Suma wszystkich pozycji z
kolumny 7 stanowić będzie wartość netto oferty, zaś suma
wszystkich  pozycji  z  kolumny 8  stanowić  będzie  wartość
całkowitą składanej oferty (brutto), w ramach części, której
dot. wypełniony formularz ofertowy szczegółowy.

5.  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone  w  kryterium  otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)  liczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
6.  Wynik-  oferta,  która przedstawia najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.  Zamawiający  dla  potrzeb  oceny  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania   u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
9. W trybie art. 242 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 246 ust 2  ustawy Prawo  zamówień publicznych, przy
wyborze  najkorzystniejszych  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  jako  jedyne  kryterium
zastosowano cenę.
Przedmiot  zamówienia  jakim  jest  dostawa  artykułów  żywnościowych  posiada  ustalone
standardy  jakościowe  i  jest  powszechnie  dostępny.  Potwierdzenie  tego  faktu  znajduje
odzwierciedlenie  w  wyrokach  KIO  dot.  przesłanek  stosowania  trybu  zapytania  o  cenę.
Zastosowanie  ceny  jako  jedynego  kryterium  oceny  ofert  w  niniejszym  postępowaniu
przetargowym możliwe było również ze względu na fakt, iż przedmiot zamówienia w okresie
jego realizacji, tj. korzystania z dostaw nie generuje dla zamawiającego żadnych dodatkowych
kosztów  poza  ceną  zakupu.  Koszty  powstające  podczas  dostawy  dotyczące  załadunku,
transportu i rozładunku we wskazane miejsce zostały uwzględnione w przedmiocie zamówienia i
do  ich  poniesienia  zobligowany  jest  wykonawca  w  ramach  ceny  jaką  zaoferował.  Pozostałe
warunki  dostaw  towarów  w  szczególności:  termin  płatności,  jakość  towarów-  I  gatunek
połączony  z  cyklem  życia  produktu,  sposób  załatwiania  reklamacji,  cykliczność  dostaw,
dostosowanie  do  systemu  HACCP  zamawiającego,  zastrzeżenie  zamawiania  różnych  ilości



artykułów  od  tych  wykazanych  w  załącznikach  ofert  częściowych,  zostały  narzucone  przez
zamawiającego i dostosowane do jego potrzeb, są niezmienne dla wszystkich wykonawców.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty,
podając w szczególności: 

1) imię i  nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i  adres,  jeżeli  jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i  adresy,  jeżeli  są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym  kryterium  oceny  ofert  i  łączną
punktację. 
2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz  zamieszczone  zostanie  na  stronie  internetowej  zamawiającego  -  sp3wlodawa.pl,  Informacja
zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) 
4.  O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zamawiający  zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.. 
Informacja  o  unieważnieniu  postępowania  zamieszczona  również  zostanie  na  stronie  internetowej
zamawiającego - sp3wlodawa.pl

5.  W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zamawiający  na  wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez
przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzi  jedna  z  przesłanek  unieważnienia
postępowania.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w
ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer nr 11.



XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki  ochrony  prawnej  (Odwołanie,  Skarga  do  Sądu)  w  niniejszym  postępowaniu  przysługują

wykonawcom,  a  także  innym podmiotom,  jeżeli  mają  lub  miały  interes  w uzyskaniu  niniejszego
zamówienia  lub  poniosły  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują
również organizacjom wpisanym na  listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej 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 mimo że zamawiający był

do tego obowiązany. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Kopię  odwołania  Odwołujący
przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki  sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania  informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
2) 10 dni od dnia przesłania  informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia  wnosi

się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie  internetowej  zamawiającego  -
sp3wlodawa.pl.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli  zamawiający  mimo  takiego  obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni  od dnia zamieszczenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia  o udzieleniu
zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo  w  formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania
odwoławczego,  wniesione  w  postaci  elektronicznej,  wymagają  opatrzenia  podpisem  zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z
Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się



przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa zamówień

publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do załączników
do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia do BZP,
inne  dokumenty  i  informacje  składane przez  zamawiającego i  wykonawców oraz  umowa w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po
otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,
2) udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje,

co do zasady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  18  12.2020  w  sprawie  protokołów
postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2434).
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik Nr 1- Garmażerka
Załącznik Nr 2- Mrożonki
Załącznik Nr 3 – Nabiał
Załącznik Nr 4 – Masa mięsna
Załącznik Nr 5 – Warzywa
Załącznik Nr 6 – Ziemniaki
Załącznik Nr 7 – Pieczywo
Załącznik Nr 8 – Drożdżówki i ciasta 
Załącznik Nr 9 – Artykuły spożywcze ogólne.
Załącznik Nr 10- Formularz ofertowy główny wykonawcy.
Załącznik Nr 11 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 12 – Oświadczenia

____________________________________
Janusz Korneluk


