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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Zamawiającym jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla 

  Stefana Batorego 
Adres: ul. Białostocka 10/18 

03-741 Warszawa 

Telefon/faks: 22 619-55-01 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.sp73.waw.pl 
Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@sp73.edu.pl 

NIP: 525-22-48-481 

 

Identyfikator postępowania:     ocds-148610-bf3e58b5-6935-11ec-ae77-fe331fedffdc.                                          

Oznaczenie niniejszego postępowania: 2021/BZP 00010426/01/P 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl.  

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją/-mi 

korzystania z miniPortalu dostępnej pod linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach art. 3 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.  

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

http://www.sp73.waw.pl/
mailto:sekretariat@sp73.waw.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 73 w Warszawie – na 2022  rok”  z podziałem na 6 części: 

Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze (bułki, drożdżówki, pączki) - CPV 15.00.00.00-

8, 15.81.00.00-9; 

Pieczywo i wyroby cukiernicze ( z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta 

głęboko mrożonego) powinny zawierać nie więcej niż 15g cukru w 100g produktu, 

10g tłuszczu w 100g produktu gotowego do spożycia, 0,45 g sodu/1,2g soli w 100g 

produktu gotowego do spożycia, 10 g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do 

spożycia. Produkty powinny być sporządzone z naturalnych składników, bez użycia 

koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. 

Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości i 

wyprodukowane w dniu dostawy. 

 

Część 2: Wyroby garmażeryjne (naleśniki, pierogi, pyzy, kopytka, krokiety, leniwe) CPV 

15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3; 

Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, wyprodukowane 

nie wcześniej niż w dobie dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek 

towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 

Część 3: Ryby, warzywa i owoce mrożone (filety rybne, paluszki, warzywa i owoce 

mrożone) - CPV 15.00.00.00-8, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.22.00.00-6,15.33.11.70-9; 

Dostarczane produkty będą pełnowartościowe, należytej jakości.  

 

Część 4: Warzywa i owoce świeże (warzywa i owoce krajowe, owoce cytrusowe, 

ziemniaki, pieczarki) - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1; 

Dostarczane produkty będą świeże , pełnowartościowe, należytej jakości. Warzywa i owoce 

świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, muszą być 

dobrze wybarwione ( banany bez brunatnych plam),  będą wolne od szkodników, 

zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem 

oznak więdnięcia, wyschnięcia, gnicia. Owoce całe, twarde, zdrowe, jędrne (bez śladów 

gnicia i pleśni), czyste, bez zniekształceń, barwa charakterystyczna dla danego gatunku.  

 

Część 5: Mięso wieprzowe, wołowe, drób i wędliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9; 

Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym zamówieniem a realizacją dostawy 

nie więcej niż +/- 200 gram. Pakowane porcje o wadze 3-3,5 kg. 

Mięso dostarczane powinno mieć charakterystyczne cechy dla danego gatunku, danej 

części kulinarnej powinno mieć swoisty zapach mięsa świeżego, niedopuszczalny zapach 

obcy, płciowy lub moczowy. 

 

Część 6: Produkty ogólnospożywcze spożywcze, sypkie, nabiał, przyprawy oraz jaja, - 

CPV 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.87.00.00-7, 

15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 03.00.00.00-1. 

Zamawiający wymaga aby artykuły spożywcze nie zawierały konserwantów np. 

benzoesanu sodu, glutaminianu sodu itp. oraz środków polepszających smak i zapach. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz produktów dla 

poszczególnych części zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-

cenowym stanowiącym załączniku nr 2 ( 2.1 – 2.6 - formularz asortymentowo-

cenowy) do SWZ. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach ( w 

poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych) są szacunkowe i mogą ulec 

zmniejszeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty 

najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku 

czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych 

dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Ilość zamawianych produktów 

będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z 

zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie przekroczona wartość umowy. Z 

tytułu zmniejszenia ilości produktów i wartości dostaw Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.   

3. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą 

dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego 

dla danego produktu, z zastrzeżeniem:   

a) wyroby garmażeryjne wyprodukowane będą w dobie dostawy;   

b) ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 

dni od dnia dostawy;   

c) jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania;   

d) 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  i pleśni;   

e) mięso i wędliny będą produktami świeżymi z bieżącej produkcji, z terminem  

przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.   

4. Każda w/w część stanowi oddzielną część zamówienia. Zamawiający nie ogranicza 

liczby części, którą można udzielić jednemu wykonawcy. Tym samym, wykonawca 

może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części zamówienia. 

W celu złożenia oferty na kilka części zamówienia, wykonawca wskazuje w formularzu 

oferty ceny za te części oraz załącza do oferty odpowiednie dla danej części formularze 

asortymentowo – cenowe. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z części i  

musi obejmować wszystkie pozycje określone w odpowiednim formularzu 

asortymentowo-cenowym.   

5. Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w 

trakcie realizacji umowy.  

6. Artykuły spożywcze powinny być dostarczane do Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 73 w Warszawie, sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z 

wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku szkolnego.  

7. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez 

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej za 

pisemnym potwierdzeniem, wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem 

(składanych do godziny 15:00), od poniedziałku do piątku.  

8. Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych 

przedziałach godzinowych tj. odpowiednio:   
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Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze: 6.00-7.00 

Część 2: Wyroby garmażeryjne: 6.00-8.00 

Część 3: Ryby, warzywa i owoce mrożone: 6.00-10.00 

Część 4: Warzywa i owoce świeże: 6.00-7.00 

Część 5: Mięso wieprzowe, wołowe, drób i wędliny: 6.00-7.00 

Część 6: Produkty spożywcze, sypkie, nabiał, przyprawy oraz jaja: 6.00-10.00 

Godziny dostaw będą bezwzględnie egzekwowane. 

9. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku, w dniach pracy Szkoły .  

10. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do wskazanych 

przez pracownika Zamawiającego  pomieszczeń znajdujących się w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Białostocka 10/18, 03-741 Warszawa.  

11. Przyjęcie dostawy jest każdorazowo kwitowane przez pracownika Zamawiającego. 

12. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem 

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami.  

13. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji  i 

obrocie żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).   

14. Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny spełniać 

wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji  i 

obrotu żywności, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.); ustawy 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 630)  oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753) wraz aktami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie tych ustaw.   

15. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

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.  z 2016r. poz. 1154).  

16. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.),  

17. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie  z 

normami systemu HACCP, GMP/GHP.  

18. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 

atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy.  

19. Każdy dostarczony produkt nie może odbiegać od Polskich Norm,  

20. Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w 

tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony  do kontaktu 

z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony  w oddzielnym 

pojemniku. Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania 

ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. Produkty spożywcze powinny być 

dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z 

wymaganiami rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 

2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 
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z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.). Opakowania produktów spożywczych powinny zawierać 

takie informacje jak: nazwę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy 

paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, 

zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do 

spożycia, warunki przechowywania.   

21. Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin zamawiający wymaga 

przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą  z 

dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 

824 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w 

odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.).  

22. Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu oraz 

zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego. Dostawca, na każde żądanie 

zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego 

lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczanego mięsa. 

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów 

(ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz 

zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i 

na własny koszt w terminie nie dłuższym niż do godz. 10.30 w dniu dostawy – w 

przypadku reklamacji zgłoszonej podczas odbioru lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do godziny 9:00 w dniu dostawy. Zasady składania reklamacji zostały 

opisane w par. 9 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 8 

(umowa)  do niniejszej SWZ. 

24. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych 

wraz z ofertą.  

25. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika 

Zamówień – przedmiot główny 15.00.00.00-8. 

Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze (bułki, drożdżówki, pączki) - CPV 15.00.00.00-

8, 15.81.00.00-9; 

Część 2: Wyroby garmażeryjne (naleśniki, pierogi, pyzy, kopytka, krokiety, leniwe) CPV 

15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3; 

Część 3: Ryby, warzywa i owoce mrożone (filety rybne, paluszki, warzywa i owoce 

mrożone) - CPV 15.00.00.00-8, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.22.00.00-6, 

15.33.11.70-9; 

Część 4: Warzywa i owoce świeże (warzywa i owoce krajowe, owoce cytrusowe, 

ziemniaki, pieczarki) - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1; 

Część 5: Mięso wieprzowe, wołowe, drób i wędliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9; 

Część 6: Produkty spożywcze, sypkie, nabiał, przyprawy oraz jaja, - CPV 15.00.00.00-

8, 15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.87.00.00-7, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-

6, 03.00.00.00-1. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia sukcesywnie od 

dnia zwarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 lutego 2022 r.,  do dnia 31 

grudnia 2022 r. 
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VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części 6: 

Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze.  

Część 2: Wyroby garmażeryjne.  

Część 3: Ryby, warzywa i owoce mrożone.  

Część 4: Warzywa i owoce świeże.  

Część 5: Mięso wieprzowe, wołowe, drób i wędliny.  

Część 6: Produkty spożywcze, sypkie, nabiał, przyprawy oraz jaja. 

2. Każda w/w część stanowi oddzielną część zamówienia. Wykonawca może złożyć 

ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części zamówienia. Oferta  

musi obejmować minimum jedną z części i  musi obejmować wszystkie pozycje 

określone w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym dla danej części.  

VII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki w zakresie: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w tym zakresie Zamawiający 

nie określa warunku; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

to wynika z odrębnych przepisów - Wykonawca musi być wpisany do rejestru 

zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 z późn.zm.); 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w tym zakresie Zamawiający nie określa 

warunku; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca musi: 

a) Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze: 

 – dysponować co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu 

żywności i wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz 

- należycie wykonać co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości 

nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto, 

 

b) Część 2: Wyroby garmażeryjne: 

– dysponować co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu 

żywności i wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz 

 - należycie wykonać co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości 

nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto, 

 

c) Część 3: Ryby, warzywa i owoce mrożone:  

– dysponować co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu 

żywności i wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz 

- należycie wykonać co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości 

nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto, 

 

d) Część 4: Warzywa i owoce świeże:  

– dysponować co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu 

żywności i wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz 



8 
 

- należycie wykonać co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości 

nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, 

 

e) Część 5: Mięso wieprzowe, wołowe, drób i wędliny: 

– dysponować co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu 

żywności i wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz 

 - należycie wykonać co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości 

nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, 

 

f) Część 6: Produkty spożywcze, sypkie, nabiał, przyprawy oraz jaja: 

– dysponować co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu 

żywności i wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz 

 - należycie wykonać co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości 

nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji 

zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał w sposób należyty w/w dostawy dla części na którą składa ofertę. Przez 

dostawę rozumie się sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w asortymencie 

należącym do grupy produktów odpowiadającej części zamówienia, na którą składana jest 

oferta, przez okres minimum jednego roku.  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje 

zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdz. IX SWZ. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia może polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

5. 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 zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępnienie wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 



9 
 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. Wykonawca, w przypadku polegania 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, przedstawia wraz  ze 

swoim oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale IX SWZ. 

8. 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 ponosi winy. 

9. 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. 

10. 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 udostępniających 

zasoby. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawą Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.), 

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

3) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), 

4) 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, 

5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), 

7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

8) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2 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 1.1; 

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; 

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 275), 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; 

1.6 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 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie prowadzonego 

postępowania. 

3. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 

ustawy Pzp.  

IX. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowaw art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza 

ofertowego (załącznik Nr 1 do SWZ): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego 

(załącznik Nr 1 do SWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu określonych w rozdz. VII pkt 1 - zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany (w terminie  

nie krótszym niż 5 dni) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

1) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzję właściwego organu 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu 

odpowiednio art. 62 ust. 1 pkt 4 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 z późn. zm.), 
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2) wykaz pojazdów będących w dyspozycji Wykonawcy zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załączniki nr 6 do SWZ oraz decyzji wydanej przez organ Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej o spełnianiu wymagań 

koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – 

dopuszczającej środek transportu wskazany w wykazie pojazdów do przewozu 

artykułów spożywczych, 

 

3) wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców – sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ wraz 

dowodami, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, w tym: 

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane; 

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o 

którym mowa w lit. a) powyżej. 

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.  

4. Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zwierają błędy, odpowiednio do 

ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. 

5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub złożonych podmiotowych 

środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, zgodnie z  załącznikiem nr 10 do SWZ. 

7. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z ofertą oświadczenie tego podmiotu, 

potwierdzające brak podstaw jego wykluczenia (załącznik nr 3 do SWZ), oraz 
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oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

X. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJEO WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Anna Rogalska – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, e-mail: 

sekretariat@sp73.edu.pl ;  

Anna Rogalska  – w sprawach formalnych,  e-mail: sekretariat@sp73.edu.pl  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje ID postępowania na stronie internetowej niniejszego 

postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście. wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania.  

8. Złożenie oferty.  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@sp73.edu.pl
mailto:sekretariat@sp73.edu.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 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. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

8. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.   

9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 

i wniosków). 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 8), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail:  sekretariat@sp73.edu.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w pkt. 9.2. adres email. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

10. Sposób sporządzania dokumentów: 

 

10.1 . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

mailto:sekretariat@sp73.edu.pl


14 
 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415). 

10.2 .Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, przedmiotowe środki dowodowe 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 

568, 695, 1517 i 2320) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

10.3 . Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10.2), 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w SWZ. 

10.4 .W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe 

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby: 

 

− zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca jako dokument elektroniczny - 

przekazuje się ten dokument; 

− zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 

10.5 . Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, 

dokonuje w przypadku:  

 

− podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający 

zasoby, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

− przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

− innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą.  

 

10.6.  Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, lub pełnomocnictwo: 
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− przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

− sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. 

 

10.7.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, 

dokonuje w przypadku: 

 

− podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający 

zasoby, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

− przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

− pełnomocnictwa - mocodawca.  

 

10.8.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 10.5, może dokonać również notariusz. 

 

10.9.  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu. 

 

10.10. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 10.9, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 

odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, 

potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego. 

 

10.11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

10.12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, podpisem osobistym. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 4 lutego 2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 
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3. W przypadku gdy, wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ. Wykonawca wypełnia formularz stosownie do wybranych części, na które składa 

ofertę, poprzez wpisanie ceny za realizację oferowanych części oraz załączenie 

odpowiednich dla danych części, formularzy asortymentowo-cenowych.. Oferta złożona 

przez Wykonawcę musi być sporządzona w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się 

z niniejszą SWZ. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku 

niż język polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

2. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy przetargowej 

udostępnionej na stronnie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/  

3. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidzianej powyżej 

jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę sporządzoną lub przekazaną w sposób niezgodny z 

wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 

ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi w SWZ, zgodnie 

z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

5. Oferta jak i wszelkie oświadczenia, dokumenty, muszą zostać podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

6. Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SWZ, oraz zgodnie ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SWZ. Formularz  oferty nie podlega uzupełnieniu. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

SWZ. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 (2.1 – 2.6 – Formularz 

asortymentowo-cenowy). 

UWAGA: Wykonawca składa odrębne oświadczenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu  dla poszczególnych części zamówienia, na które składa ofertę.  

W związku z tym, że zamawiający zróżnicował warunki udziału w postępowaniu dla 

poszczególnych części zamówienia (1-6), na etapie składania ofert wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w zakresie poszczególnych 

warunków udziału w postępowaniu. 

8. W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, do oferty należy 

załączyć: 

1) Zobowiązanie podmiotu trzeciego Zobowiązanie musi być złożone w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym.  

/Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- 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/. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ składa podmiot trzeci, na którego potencjał 

powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. 

3) Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, rejestrowych, należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny 

dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu 

udostępniającego zasoby. 

 

9. Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany podpisać ją wedle wytycznych 

zawartych w art. 63 ustawy Pzp. tj: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym lub podpisem zaufanym. 

10. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 

najmniej cenie oferty. 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie 

jak składana ofert 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 1991 r – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. 

zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie 

może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14. Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 z późn.zm.), Wykonawca, winien w sposób nie 

budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, a następnie w celu utrzymania w poufności tych informacji, złożyć je w 

wydzielonym pliku oraz oznaczyć informacją – „TAJNY”. 

UWAGA: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest zaznaczyć dokumenty, które 

zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie dokumenty zostaną 

potraktowane jako jawne w całości. Wykonawca wraz z przekazaniem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest zastrzec je oraz 
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wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z 

art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

16. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 

Wykonawców wspólnie składających ofertę dołącza oddzielnie oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w rozdz. VIII SWZ, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VII pkt 1 - zgodne ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;  

3) w odniesieniu do warunków, o którym mowa  w rozdz. VII SWZ Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia, mogą polegać na zdolnościach 

tych Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie danego zakresu 

zamówienia; 

4) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej 

do oferty umowy współpracy lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

6) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając 

inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 

Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. 

17. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie złożonej oferty jest 

skuteczne tylko wówczas, gdy zostało dokonane przed upływem terminu składnia ofert. 

18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem miniPortalu.  

19. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

20. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 

dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

miniPortalu. 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia                      

10 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty i/lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 
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5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 

plik zaszyfrować.  

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

9. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.   

11. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na miniPortalu w dniu               

10 stycznia 2022 r. o godz. 10.30. 

12. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

13. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania lub na własnej stronie internetowej Zamawiającego 

jeżeli nie będzie możliwości zamieszczenia tej informacji na platformie przetargowej 

prowadzonego postępowania. 

14. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

15. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).  

2. Cenę, należy obliczyć uwzględniając pełny zakres zamówienia będący przedmiotem 

postępowania dla wybranej części (części: 1- 6). W cenie uwzględnia się wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy 

cenotwórcze, w tym w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, podatki, koszty produkcji, 

transportu do miejsca odbioru, badania jakości, ubezpieczenia, rozładunek, wniesienie do 

pomieszczeń Zamawiającego, użyczenie skrzynek na pojemniki. Dla przedmiotu 

zamówienia pochodzącego z importu, tj. z krajów spoza Unii Europejskiej, cena oferty 

(PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, w tym cło przywozowe, które są należne w 

kraju zamawiającego. Cło przywozowe i akcyzę Wykonawca ma obowiązek uiścić przed 

odbiorem dostawy. 

3. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty ceny (brutto) za  wybrane części 

zamówienia (części: 1-6), podając również wartość zamówienia netto oraz wartość 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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kwotowo samego podatku VAT dla danej części zamówienia.  

4. Wykonawca wylicza cenę brutto za część zamówienia, na którą składa ofertę na 

podstawie zestawień asortymentowo - cenowych stanowiących Załączniki 2 (2.1-2.6) do 

SWZ, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia 

wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu. 

5. Wykonawca odpowiada za prawidłowo naliczony podatek VAT. 

6. Cena oferty, to suma wartości brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) wszystkich 

produktów oferowanych przez Wykonawcę w danej części. 

7. Ceny w ofercie wg formularza asortymentowo-cenowego Załącznik nr 2 ( 2.1 – 2.6) do 

SWZ należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Konieczne do poniesienia koszty, zysk oraz oferowane wynagrodzenie Wykonawca ustala 

i oblicza samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy, 

obowiązujących przepisów oraz wyjaśnień, uzupełnień i zmian treści SWZ ogłoszonych 

przez Zamawiającego w toku postępowania. 

9. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie także inne, nie wymienione wyżej koszty, 

konieczne jego zdaniem do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia. 

10. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku.  

11. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

12. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym 

postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór 

prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z 

najniższą ceną doliczony zostanie podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takiej sytuacji wykonawca ma 

obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, 

I SPOSOBU OCENY OFERT. 
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 
1. Cena  100 % 
 Razem 100% 
 
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców. 
CENA: 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  

Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 100 % 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać 100 pkt ( 1%=1pkt ) w zakresie kryterium ceny. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT 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 przesłania 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 zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które zawarte są w załączniku 

nr 8 (wzór umowy) do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych Wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz 

do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 

została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Umowa 

nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane z 

realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera umowa (załącznik nr 8 do SWZ). 

XX. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

Wymagany termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej partii towarów. 

Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy metodą podzielonej płatności.   

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej opisane w 

dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp (art. 505 - 590). 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 

ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy. 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6.  Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 5, wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

7.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 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. 

8.  Wniesienie odwołania podlega wpisowi. Wysokość i zasady uiszczania wpisu określa 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437). 

XXII. ZAŁACZNIKI DO SWZ. 

1. Załącznik nr 1 –  Wzór formularza ofertowego 

2. Załącznik 2 ( 2.1 do 2.6)  – Formularze asortymentowo -cenowe 

3. Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia  
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4. Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w 

postępowania o udzielenie zamówienia 

5. Załącznik nr 5 -   Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 -   Wykaz pojazdów pozostających w dyspozycji Wykonawcy 

7. Załącznik nr 7 -   Wykaz wykonanych dostaw 

8. Załącznik nr 8 –  Wzór umowy 

9. Załącznik nr 9 –  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

10. Załącznik nr 10 -  Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego o udostepnieniu 

zasobów Wykonawcy 

 

 
 


