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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 

tel./fax (86) 2771 134; (86) 2771 135 

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

www.zsoiz-ciechanowiec.pl 

 

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 7.11.2022 r. 

Grupa Zakupowa 

Grupę zakupową tworzą na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710, 1812, 1933.. z późn. zm.):  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz Szpital Ogólny w Wysokiem 

Mazowieckiem. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu 
 

Numer sprawy: P1/2022/2023 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710, 1812, 1933 z późn. zm.) 

zwane dalej ustawą Pzp. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym. Podstawa 

prawna: art. 275  pkt 1 ustawy Pzp 

 

O wartości szacunkowej poniżej 215 tys. euro. 

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

Nr 2022/BZP 00425362/01 z dnia 5.11.2022 r. 

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  

https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/o-szkole/zapytania-ofertowe.html 

Termin składania ofert: 17.11.2022 r. do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert:: 17.11.2022 r. o godz. 11:30 

 

 

 

 

 

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
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UWAGA!   PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ SIĘ ZE 

SPECYFIKACJĄ 
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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Numer sprawy: P1/2022/2023 

Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec – działa 

w niniejszym postępowaniu w imieniu własnym oraz na zasadzie podpisanego porozumienia i otrzymanego 

pełnomocnictwa w imieniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5,  

18-200 Wysokie Mazowieckie. 

 

tel./fax (86) 2771 134; (86) 2771 135 

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zsoiz-ciechanowiec.pl 

 

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:  

a) strona internetowa: https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/o-szkole/zapytania-ofertowe.html 

b) miniportal:  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

a) strona internetowa: https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/o-szkole/zapytania-ofertowe.html 

b) miniportal:  

 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji, 

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 euro. 

2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

IV. INFORMACJĘ, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z MOŻLIWOŚCIA PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

V.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do budynku Internatu przy Zespole  

Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,  ul.  Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec. 

1. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:   

Część I - MLEKO I PRODUKTY MLECZNE  

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/
https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/o-szkole/zapytania-ofertowe.html
https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/o-szkole/zapytania-ofertowe.html
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Część II- JAJA  

Część III - PIECZYWO  

Część IV - MROŻONKI RYBNE I WARZYWNE  

Część V- PRODUKTY SPOŻYWCZE 

Część VI – MIĘSO I  WYROBY WĘDLINIARSKIE 

Część VII – WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 - „Uszczegółowiony przedmiot zamówienia”, 

który jest integralną częścią SWZ. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części. Liczba części – siedem (zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia). 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, maksymalnie na siedem, czyli na 

wszystkie części. Oferty cząstkowe do wybranych pozycji w danej części zamówienia będą odrzucone.   

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV  

15500000-3 Produkty mleczarskie 

03142500-3 Jaja 

15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 

15221000-3 Ryby mrożone  

15871200-6 Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych  

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne  

03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze partiami w zależności od aktualnych  potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie telefonicznego zamówienia do Internatu przy Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  

w Ciechanowcu, ul.  Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać 

wymogi sanitarno-epidemiologicze i zasady systemu HACCP oraz  warunki zawarte 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 2016 r., poz. 1154 z późń. zm.) 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze własnym transportem. Wykonawca zobowiązuje 

się dostarczać artykuły spożywcze w nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. 

rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze (w asortymencie i w ilościach wynikających z 

zamówień) najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych jak i odpowiednim terminem 

ważności, zapewniający bezpieczne użycie dostarczonych produktów. Użyte w załączniku nr 5  - 

„Uszczegółowiony przedmiot zamówienia” konkretne nazwy firm i artykułów spożywczych należy 

traktować jedynie jako pomoc w określeniu pożądanych parametrów, wymiarów, standardu i jakości. We 

wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o NIE 

niższych parametrach żywieniowych i składzie wewnętrznym produktów.  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 

– należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą 

odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zgodnie art. 101 ust. 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak 

pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów 

tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez 
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Zamawiającego w SWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, 

parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna 

ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp). Ciężar dowodowy w zakresie 

udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie 

przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę 

równoważną. 

5. Artykuły spożywcze posiadające wady Wykonawca zobowiązuje się wymienić na artykuły wolne od wad i 

dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia o wadzie. 

 

6. Podane w formularzu ofertowym ilości są przybliżone i służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna 

wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej  

z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że 

minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 70% jej maksymalnej wartości. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo całkowitego zawieszenia planowanych zakupów artykułów 

spożywczych w okresie trwania umowy, w przypadku zawieszenia działalności internatu na skutek siły 

wyższej, np. wprowadzenie stanu epidemii, zawieszenia zajęć szkolnych, braku pacjentów w szpitalu 

ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. 

 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z uwzględnieniem waluty polskiej. 

 

V.1 INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

Stosownie do treści art. 107. 1, w związku z art. 266 Pzp  zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków 

dowodowych przez wykonawcę  wraz z ofertą.  

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe 

są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział 

to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 

Zamawiający stosownie do treści art. 107. 2  przewiduje możliwość uzupełniania przedmiotowych środków 

dowodowych. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawa i realizacja przedmiotu zamówienia określonego w częściach obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od dnia 

1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  
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3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na zasadach 

określonych Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORAGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORAGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA I 

WYSYŁANIA OFERT DO ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  

2.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i 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).   

4.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5.  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.   

6.  Zamawiający informuje: 

a) Identyfikator postępowania w BZP: ocds-148610-185634ad-5d21-11ed-9171-f6b7c7d59353 

b) Nr ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00425362/01 

c) oferty należy złożyć na adres skrytki ePUAP Zamawiającego:  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

Skrytka ePUAP: /ZSOiZwCiechanowcu/SkrytkaESP 
 

2. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za 

pośrednictwem: 

 

a) ePUAPu:    https://epuap.gov.pl/wps/portal  

b) poczty elektronicznej:  borys_borys1988@wp.pl 

 

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. 

 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 
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5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W 

PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST.1,  ART. 66 I 

ART. 69 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  

 

Łukasz Godlewski – Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu. 

e-mail borys_borys1988@wp.pl 

tel. +48 510-448-615 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca, stosownie do treści art. 307 ust. 1 Pzp jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert 

(przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), tj. do dnia 

17.11.2022r. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni.  

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania 

w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SWZ, 

dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

5. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 

wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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6. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP. 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 

lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10.  Wykonawca, za pośrednictwem systemu miniPortal / ePUAP może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę.  

11.  Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

12.  Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z 

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

13.  Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 

dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

14.  Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem 

kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

15.  Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji mailowej wielkość pliku to 

maksymalnie 20 MB. 

 

ZALECENIA 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM 

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na 

.pdf 

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbrs 

.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie 

ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
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6. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

7. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków. 

8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

9.  Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

10.  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11.  Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików. 

 

I. Zawartość oferty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Oświadczenia i dokumenty przedkładane na wezwanie zamawiającego wyłącznie przez wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona:  

 

Nie dotyczy. 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przez miniPortal / ePUAP,  

do dnia 17.11.2022r. do godz. 11:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2022r.  o godz. 11:30 za pośrednictwem systemu miniPortal w siedzibie 

zamawiającego. 

2. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na miniPortalu oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego.  
3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

L.p.  Wymagany dokument 

1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

3. Pełnomocnictwo (jeżeli wymagane) 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć, jeżeli osobą podpisującą nie 

jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie 

kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba 

wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy lub notariusz. 

4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA –

Załącznik nr 3/ 1  do SWZ. 

5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 DOTYCZĄCE 

SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Załącznik nr 3/ 2 do 

SWZ. 

6. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3/ 3 do SWZ. 
7. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3/ 4 do SWZ. 
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5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 

5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6.  W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert  

     w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST.1 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, na podstawie przepisów 

zawartych w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. a-g i pkt. 2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. h i pkt. 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. H  

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie  

jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego  

podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 

którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5, jeżeli  

      udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

     uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające,    

     wykluczy Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie 

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

Dokumenty muszą być zgodne z  rozporządzeniem 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). 

 

 

 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
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2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez zamawiającego.  

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu cenowym" stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji  warunków zamówienia.  

6. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia – zadań należy wyliczyć w poszczególnych 

„Formularzach cenowych” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji  warunków zamówienia.  

 

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

I SPOSOBU OCENY OFERT 

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 każdego 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.  

  

/ nazwa kryterium /     / waga kryterium / 

-------------------------------------------------------- 

/ cena brutto /              / 60 % /  

/ termin dostawy /       / 40 % /  

-------------------------------------------------------- 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

 

Nazwa kryterium: cena brutto  

 

Wzór c.b.= c.o.n. / c.o.b. x 100 x 60% 

 

Gdzie: 

c.b.= ilość punktów w kryterium cena brutto  

c.o.n. = cena oferty najtańszej  

c.o.b. = cena oferty badanej 

 

Nazwa kryterium: termin dostawy  

W kryterium „Termin dostawy”, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznanie punkty według następującej 

punktacji: 

 

 

Termin dostawy Punktacja 

Termin dostawy – 1-2 dni robocze 40 pkt. 

Termin dostawy - 3 dni robocze 20 pkt.  

Termin dostawy - 4 dni robocze  10 pkt.  

Termin dostawy - 5 dni roboczych 0 pkt. 
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Termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu i spełniających wszystkie wymagania określone w przepisach ustawy Pzp oraz SWZ. 

 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej 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 dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 

zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części 

składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli 

złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty. 

10. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym 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.  

11. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną  sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta 

uzyska najwyższą ilość punktów.  

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy nie podlega  

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z SWZ .  

12. 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.  

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 

308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia 

umowy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich 

informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, 

na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 

IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).  

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

4. Terminy wnoszenia odwołania:  

4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;  

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 

treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.  

4.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

odwołanie wnosi się w terminie:  

- 15 dni od dnia zamieszczenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,  

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postepowania.  

5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 

przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

7. 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.  

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się 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.  

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 

wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 

XX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art.109 ust. 1.  
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XXI. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE 

PRZEWIDUJE 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy stosownie do treści art. 112 Pzp. spełniają 

warunki  dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie. 

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

przepisów;  

Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie. 
 

XXII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA 

Dokumenty powinny być zgodne z rozporządzeniem 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). 
 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa oświadczenia według wzoru: Oświadczenie 

Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – Załącznik nr 3/ 1 do SWZ. 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Załącznik nr 3/ 2 do SWZ. 

 

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie  

z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 

z późn. zm.) – Załącznik nr 3/ 3 do SWZ. 

 

Oświadczenie Wykonawcy, że stosownie do art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. z 2022 r. poz. 2132.) wdrażam/y* lub posiadam/y* wdrożony system HACCP  z 

zastrzeżeniem art. 63 ust. 2 ww. ustawy – Załącznik nr 3/ 4 do SWZ. 

Wymagania dotyczące ofert składanych przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia 
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości 

prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone zamówień w ustawie Prawo 

zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. 

2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy . 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. W związku z powyższym do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: 

1) którego postępowania dotyczy, 

2) kto jest ustanowiony pełnomocnikiem, 

3) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie, 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenia według wzoru: 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1,  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415


15 

 

4) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie 

umowy), 

5. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, musi być podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 

 

XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 części. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zawiera Dział V SWZ. 

 

XXIV. LICZBĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB 

MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU 

SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO 

USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, 

W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części. 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE 

PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 

ODPOWIADAĆ OFERY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA 

ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXVI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 

2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

XXVIII. INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 

których mowa w art. 94 Pzp. 

XXIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wadium. 
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XXX. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8. 

XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW 

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 

XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA  W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXXIII. INFORMACJE DOTYCZACE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 261 ustawy Pzp.  

XXXIV. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

Zamawiający nie przewiduje. 

XXXV. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXVI. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XXXVII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY,  

W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

XXXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 
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W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU 

ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE 

DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

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

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

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

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych w Ciechanowcu,  18-230 Ciechanowiec, ul. Szkolna 8. 

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

danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie rozeznania rynku, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. 2022 poz. 1710, 1812, 1933.. z późn. zm.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

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

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

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

o nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW (załączniki stanowią integralną część SWZ): 

1. Formularz cenowy - Załącznik nr 1 do SWZ /jako części od Nr I do VII 

2. Formularz ofertowy - Załączniki nr 2 do SWZ 

3. Oświadczenia wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ 

4. Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 4 do SWZ 

5. Uszczegółowiony przedmiot zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

SWZ zatwierdził dnia 5.11.2022 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych w Ciechanowcu mgr Łukasz Godlewski 


