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Dostawa artykułów żywnościowych - 4 części

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa oraz adręs Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościuszki 67, 4ż-440

Ogrodzieniec, NIP : 6492238034, REGON : 240997 ż43
Numer tel; (32) 673-20-58
O znaczente odbi orcy (Zamaw iaj ące go ) w fo rmul arzach ePUAP :

/ZSPO grodzieniec/S krytkaE S P
Adres poczty elektronicznej: sp l (4oqroclziellicc,pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https :l/wrł,w. bi p.sJ:1.o glocizien icc. pliirrt,vl<uly/65

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https ://_www. bip.sp_.9,]1,odzi eni_ec. pllartyktl 1),/ó_5..

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art, Ż75 pkt 1 ustawy z dnta l 1 września 2019 r, - Prawo zamowień publicznych
(tj, Dz. U . z 2022 r . poz. 17 l0) |zwanej dalej takze ,,pzp"l.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferĘ
z możliwością prow adzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenta
rregocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zanrówienia jest dostawa artykułów zywnościowych do stołówek
Zamawtającego znajdujących się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu
przy ul, KoŚciuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13
obejmująca:

. Częśc nr 1 - Arlykuły spożywcze;
o Częśc nr 2 - Nabiał;
. Częśc nr 3 - Mięso i wędliny;
. Częśc nr 4 - Mrożonki.

2. Szczegołovr,y opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawtera Załącznik nr 4 do
SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy,

3. Przedmiot dostawy winien byó w gatunku I.

4, Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 600 
* 

800

do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznię na dzięń przed,
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planowanym terminem dostawy, Zamawiająay zastrzęga sobie prawo do dodatkowej

dostawy w godzinach poźniejszych tego samego dnia, w za\ężności od potrzeb.

W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod

względem rodzajowym, ilościowym bądż jakościowym z zamówieniem, ZamawtĄący
zgłosi reklamację,

Data wazności przedmiotu zamówienia nie może byó krótsza niz połowa okresu
przewtdzianego do spożycia,Iicząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów
zkrotszą datąważności niz uryżej określona, Zamawiąący ma prawo zwrotu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składaó ofeńy
w odniesieniu do wszystkich części.
Nazwy i kody zamówietria według Słownika Zamówień (CPV):

15331 170-9 Warzywa mrożone
15221000-3 Rybymrożone
15100000-9 Produkty zwlęrzęcę, mięso i produkty mięsne
15800000-6 Rózne produkty spożywcze
15500000-3 Produktv mleczarskie

VI. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówięnia: od daty zawucia umowy do 28 lutego 2023t.
lub do W częrpania kwoty na j aką umowa zostńa zaw arta.

2. ZamawiĄący zastrzega sobie mozliwośó wprowadzenia odstępstw, wynikających ze
zmiany organizacji roku szkolnego i organizacjinauki wjednostkach oświatowych.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostanąwprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostńy w zńączniku nr 1 do swz.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznejrprzy lżyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzanian wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://rniniportal.uzp,gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej zamowierriapubliczne@o grodzienięc.pl.

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

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej ptzekazywanej przy ichużyciu, opisane zostńy w Regulaminie korzystania
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z miniPortalu dostępnym pod adresem https:iilliniportal.uzp.gor,,pl/Wartrnki[Jsltrgi oraz

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

(ePUAP) dostępnych pod adresem https://wrvrv.gov.pl/we b/gov/wartrrlI<i-korzystallia.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPońalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPorlalu przestrzegać postanowień

tego regulaminu.
Maksymalny rczmiar plików przesyłanychza pośrednictwem dedykowanych formularzy

do: złożenia i wycofania oferty otaz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazanta oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP.
W postępowaniu o udzięlenie zamowięnia korespondencja elektroniczna (inna niż ofęrta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza clostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przęz miniPorlal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nte
możę byó szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z ntniejszym
postępowantem Zama:wiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przęz Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załącznlki. Zamawiający dopuszcza rownież możliwośó składania dokumentów
elektronicznych, oświadczęń lub elęktronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany w ust. 1. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody zwymaganiami określonymi w rozpolządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzanta i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji ęlektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz,2452) oraz tozpotządzenia Ministra Rozwoju, pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środkow dowodowych
oraz innyclr dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądac zamawiający od wykonawcy
(Dz.U, zż020 r. poz.2415).
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż pr zy użyciu środków komunikacj i elektronic znej, w skazanych w S WZ.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami

Zamawtający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
ElZbi ęta Trawi ń s k a e - m ai l : w_l_({)sxtgrla c_ruq w]

5.

6.

7.

8.

9.
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X. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

12.10.2022 r.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
oferlą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłuzenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Ptzędłużęnie terminu zwlązanla ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożęnia przęz
Wykonawcę pisemnegol oświadczenia o wyrazeniu zgody na przedłuzenie terminu
zwtązania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferĘ
Oferla musi być spotządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacię
danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w zńącznlku nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l2 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z2017 r.) poz.2ż47) i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektrorriczrrym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
rePrezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elęktronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
Dane postępowania o udzielenie zamowienia, w tym identyfikator postępowania, można
wyszukaĆ w,,Liście wszystkich postępowań" naPlatformie miniPorlal, klikając wcześniej
oPcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Listę
postępowań można filtrować m.in. po tytulelnazwie postępowania, mieście
zamaw iaj ące g o, num er zę TED l B ZPlre feren c yj nym.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularzą do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ęPUAP i udostępnionego równięż na miniPortalu. Na
Platformie miniPortal Wykonawca ma dostęp do usługi szyfrowania oferty, w szczegołach
danego postępowania.

5. SPosób złożęnia oferty, w tym zaszyfrowania oferly opisany został
w ,,Instrukcji uzytkownika systemu" dostępnej pod adręsem
http_s://nliniporttrl. uzp. g_cll,.pl/I rrstrrrkcj_a_Lrz)atl<clwn ika_nrjni])ortal_ePIJA]).pclf

6. Jężęlt na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyó folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty ofefty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufarrym lub podpisem osobistym. Następnie z tego foldęru
Wykorrawca zrobi folder ,zip (bez nadawania mu haseł tbez szyfrowania). W kolejnym
kroku, za pośrednictwem usługi do szyfrowania, Wykonawc a zaszyftule folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.

r tj. wyraźonego przy uzyciu wyrazow, cyfr lub innych znaków pisarskich, którę Inożtra odczytaći powielić

2.

4.
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Uwaga: Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektrorricznej powinna
zostae opatrzona właściwym podpisem. Podpis możę zostać złożony bezpośrednio na

pliku z ofertą wykonawcy lub na ,,paczcę" dokumentów elektronicznych zawierających
ofertę wykonawcy (skompresowane archiwum dokumentów). Opatrzenie właściwym
podpisem oferty (lub paczki) następuj ę ptzed czynnością jej zaszyfrowania. Złożęnię
podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznacznę zę złożęnięm podpisu pod ofertą.

Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym
podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp z uwagi na niezgodnośó

z art.63 ustawy pzp
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj, Dz.U. z2020 r. poz. 1913),
które Wykonawca zastrzeżę jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostac złożone
w osobnym pliktr wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznlk stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wIaz z plikami starrowiącynri jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (np. ZIP). Wykonawca zobowiązany jest,
wtaz z przekazantem tych informacji, wykazaó spełnienie przesłanek określonych w ar1,

11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 t, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca
się, aby uzasadnienie zastrzeżęnia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umozliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie pIzęz
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bęz uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą inforrnacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust.3 ustawy pzp.

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie F'ormularza Ofertowego, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z ptzygotowanego przęz Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

9, Do oferty na\eży dołączyc:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa

pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych ptzez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzieleni e zamowienia

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczęniu z postępowania - wzót
oŚwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamowienie przez Wykonawców,
oŚwiadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

3) Przedmiotowe środki dowodowe: Formularz asoftymentowo-cenowy, którego
wzór stanowtZałącznik nr 4 do SWZ.

l0. Formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz przedmiotowe
Środki dowodowe muszą byc złożone w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elęktronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Następnie wykonawca winien w/w pliki stanowiące ofertę skompresować clo jednego
pliku archiwum (ZIP).
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11. Pełnomocnictwo do zŁożenia oferty musi być złożonę w oryginale w takiej samęj formie,
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufatlym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się takżę złożęnię
elektronicznej kopii (skanrr) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczęnta sporządzonego stosownie do art. 97

§ 2 ustawy z dnla i4 lutego 1991, t. - Prawo o notariacie, które to poświadczęnie notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądż też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie moze być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

lż, Zamawiający nie przewiduje składania podmiotowych środkow dowodowych,
13. Zamawiający nie wzywa do złożęnia podmiotowych środków dowodowych, jeżelt możę

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczegolności
rejestrów publicznych w rozumierriu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacjt
działalności podmiotow rcaltzujących zadania publiczne) o ile wykonawca wskazał
w oŚwiadczeniu, o którym mowa w afi. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp
do tych środków,

1.

XII. Sposób oraz termin składania ofert

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złozenia, zmiany, wycofania
oferly lub wnioska dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób złożęnia oferty opisany został w Instrukcji uzlkownika systemu dostępnej na
miniPortalu.
Ofertę wtaz z wymaganymi załącznikami na7eży złożyc w terminie do dnia 13.09,2022 r.
do godz. l0:00.
Wykonawcamoże złożyc tylko jedną oferlę na daną część.
Zamawiający odrzuci ofertę złożonąpo terminie składania ofert.
WYkonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złozenia, zmiany, wycofania
o.fertY lub wniosku. na ,,ekranie sukcesu" ottzyma numęr oferty generowany ptzęz ePUAP.
Ten numer należy zapisac i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego
wycofania oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
PoŚrednictwęm Formularza do zlożenia, złniany, v,ycąfania o.ferty lub wnioskzz dostępnego
na ePUAP i udostęprriorrego również na miniPortalu. Sposob wycofania ofeńy został
opisany w,,Instrukcji użytkownika systemu", o której mowa w Dziale XI ust. 5 SWZ
Wykonawca po upływie terminu do składania oferl nie moze wycofać złożonej oferty,

XIII. Termin otwarcia ofert

l. Rozpoczęcie otwarcia ofert nastąpi w dniu 13.09,2022 r. o godz. 10:30.
2, Otwarcie oferl jest niejawne.
3. Otwarcie ofert nastąpipoprzezużycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po

zalogowaniu w zakładce Deszyf1,owanie na miniPorlalu i następuje poprzez wskazanię
pliku do odszyfiowania.

2,

3.

4.

5,

6.

7.
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Zamawiający, najpóżniej przed otwarciem ofeft, udostępni na stronie internetowej

prowadzonęgo postępowania informacje o kwocie, jaką zamięrza przęznaazyó na

sfi nansowantę zamowienia.
Zamawiający, nl,ęzwłocznię po otwarciu ofeft, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacj e o:

l) nazwach albo imionach t nazwiskach oraz siędzibach lub miejscach prowadzonej
działalrrości gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte ;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w termirrie określonym ptzęz Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi nięzwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiapcy poinformtrje o zmianie terminu otwarcia ofefi na stronie internetowej
prowadzonego postępowania,

XIV. Podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówieniawyklucza się, z zastrzężeniem art. l10 ust. 2
pzp, Wykonawcę:

a) będącego osobą ftzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziałl w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w afi. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w aft. 228-230a, afi.250a Kodeksu karnego, w art, 46-48

ustawy z dnia25 czerwca2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy
z dnia 12 maja 20ll r. o refundacji leków, środkow spozywczych
sp ecj al ne go pr zeznaczeni a żywi eniowe go oraz wyrob ow medy cznych,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w att. l65a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

0 pracy małoletnich cudzozięmców, o którym mowa w aft. 9 ust. 2 ustawy
z dnta 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom ptzebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 7 69),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którycli 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,

7.

l.
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h) októrymmowawart.9ust, l i3lubart. 10ustawy zdnia 15 czerwca

2012 r, o skutkach powierzania wykonywania placy cudzoziemcom
pr zeby w aJ ącym wbrew przep i s om na terytoriu m Rzeczy po sp o 1 itej P o l skiej

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika społki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano zaprzestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpteczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczęnię do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należrrych podatków, opłat lub składek na ubezpieczęnle społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;

e) jezeli ZamawiĄący może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłocenię konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 200] r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne ofefty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udzińu w postępowaniu, chyba że wykażą, że ptzygotowali te
oferty lub wnioski nięzależnie od siebie;

D jeżeli, w przypadkach, o których mowa w aft. 85 ust. I prp, doszło d,o za$ocęnia
konkurencji wynikającęgo z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktory należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia |6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zakłocenie konkurerrcji może byc
wYeliminowane w inny sposób ntż pIzez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamowięnta.

2. Dodatkowo na podstawie przesłanek, o któryclr mowa w arl. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrairrę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego,
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 76512006
i rozporządzeniu 26912014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentęm rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
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76512006 I rozporządzeniu 26912014 albo wpisana na listę lub będąca takim

beneficjentem rzęazywistym od dnia 24lńego 2022 r., o ile została wpisana na
listę rra podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu aft. 3 ust, I pkt 37

ustawy z dnia 29 wrześnta 1994 r. o raclrunkowości jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rczporządzentu 76512006 i rozporządzeniu 26912014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
20ż2 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. l pkt 3 ustawy.

3, Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art.
109 ust. l pzp.

4. Wykonawca możę zostac wykluczony plzez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielęnie zamówienia.

XV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawtający nie określa wymagań dotyczących warunków udziałuw postępowaniu.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych zadań zamówienia.

XVI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

1.

XVII. Sposób obliczenia ceny

Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ otaz w Formularzu asortymentowo_cenowym
sPorządzonym według wzoru stanowiącego Zńącznik nr 4 do SWZ, jako cenę brutto
|z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z Wszczęgólnieniem
stawki podatku od towarów i usług (VAT). Iężeli Wykonawca nie dolicza podatku VAT
do ceny netto - na|eży podaó podstawę prawną niedoliczenia podatku.
Cena musi byó wyrńonaw złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie SWZ i szczegółowego opisu przedmiotu
zamówieni a oraz warunków umowy.
WYkonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właŚciwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązLlJącą według stanu prawnego na dzień
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
Podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny
i spowoduje odrzucenie oferty, jeżelinie zĄdąustawowe przesłaŃi omyłki.
Rozliczenia między ZamawiĄącym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).

aJ.

4,

5.
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XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag Ęch kryteriów
i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający bęclzie się kierował kryteriami:

A - Cena: 60'h
B - Termin reklamacjiz 40 oń

A. Kryterium ,,Cena" będzie liczone w następujący sposób: najwyższą|lczbę puŃtów
za to kryterium (60 pkt) otrzyma ofefta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

^: :_:_::::::::'",*T::::i.i::::: x 60punktów
cena brutto oferty badanej

A - ilość punktów za kryterium ,,Cena"
B. Kryterium ,,Termin reklamacji" będzie liczone w następujący sposób: najwyższą

Iiczbę punktów za to kryterium (a0 pkt) otrzyma oferta o najkrotszym terminie
reklamacji, tj.:

3 dni robocze - 0 pkt
2 dni robocze - 20 pkt
I dzień roboczy - 40 pkt

Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskazę powyższego w ofercie przetargowej
Zamawtający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3

dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niz 3 dni robocze,
Zamawtający przyjmie, ze Wykonawca oferuje 3 dni robocze.

2, Ocenie będą podlegaó wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskanajwyższą ilość punktów.
4, W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty

ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofeft, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała
nalwyższą ocenę w kryterium o najv,ryższej wadze.

5. Jezeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4o

Zamawiający wezwie wykonawcow,którzy złożyli te oferly, do złożęnlaw terminie przęz
siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

6. W toku badania i oceny ofęrt Zamawiający możę żądaó od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofer1 lub innych składanych dokumentów lub
oŚwiadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przęz Zamawiającego.

7. Zamawtający wybiera najkorzystniejszą ofertę w termitrie związania oferlą, określonym
w SWZ.

8. JężeIi termin związania ofertą upłynie przed wyboręm najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
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lłryrażenia, w wyznaazonym przez Zamawiającego tęrminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.

9. W przypadku braku zgody, o ktorej mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba żę zachodzą przesłanki do uniewaznięnia
postępowarria.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zuwzględnieniem art.

577 ustawy pzp, w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
uzyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało ptzesłane w inny
sposób.

2. Zamawiający może zawrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
z.ł.ożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostŃa wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeti
Wykonawca, którego oferta zostŃa wybrana jako najkorzystniejsza nie stawi się
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego celem zawarcia umowy,
Zamawiający wznaczy kolejny termin podpisania umowy, zawiadamiĄąc o nim
Wykonawcę drogą elektroniczną lub listem poleconym. Jezeli Wykonawca nie stawi się
w tak vqYznaczonym terminie do zavłarcia umowy, ZamawiĄący będzie uprawniony do
uznania, żę Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, co będzie uprawniaó
Zamawiającego do zawarcia umowy z następnym w kolejności Wykonawcą lub
unieważnienia postępowania.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zavtzęć umowę w sprawie
zamówienia na waruŃach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Zńącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
ńożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenianależytego wykonania umowy.

XXI. Informacja dodatkowe

1. zamawtający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie określa wymagari w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

osób, w okolicznościach, o ktorych mowa w art. 95 ustawy pzp.
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3. Zamawiający nie określa wymagań w zaklesie zatrudnienia osób, o których mowa w aft.

96 ust. 2pkt2 ustawy pzp.

4. Zamawialący nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przezv,rykonawców, o ktoryclr mowa w aft. 94 ustawy pzp.

5. Zamawtający nie przewiduje udzielenia zamowień, o których mowa w art,2I4 ust.1 pkt 8
ustawy pzp.

6. Zamawtający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzeni a pt zez ni e go do kumerrtó w ni ezb ę dnyc h do r ealizacji zamówięnia.

7. Zamawtalący będzie rozliczał się z wykonawcą vłyłącznie w walucie polskiej (PLN).
Szczegółowe warunki płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy.

8. Koszty udziału w postępowaniu, w szczegolności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za
wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 26I ustav,ry pzp),

9. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarciaumowy ramowej.
l 0 . Zamaw taj ący ni e przewi duj e przepro w adzęnia aukcj i el ektroni czne.j .

71, Zamawiający nie dopuszcza dołączarria katalogów elektronicznych do składanej oferty,

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Srodki ochrony prawnej przysługują Wykonawc y, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszęnia przęz
Zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną zprzepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamowienia, do której
Zamawtający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art, 519 ust. 1 ustawy pzp, stronomoraz uczestnikom
postępowania odwoławczęgo przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie zapośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5" Szczegółowe irrfbrmacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
,,Srodki ochrony prawnej" ustawy pzp.

XXIII. Klauzula informa cyj na d otycz ąca przeM arzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z Ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ptzepływu takich danych
oraz tłchYlenia dyrektywy 95l46/WE (ogolne rozporządzente o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L l19 z04.05,2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
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l ) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą
w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67 NIP 649ż238034 (dalej zwana ,,Jednostką")
w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu;
w Jednostce funkcjonuje adres e-mail: sp1@ogrodzieniec.pl lub adres siedziby
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, udostępniony osobom, których dane osobowe
są przetwarzanę przez Jednostkę. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
Pani Arrgelika Nitecka, z którą można się skontaktować pod adresem

n i teckaar]_B§ l il<a(4),gll ar i l . c o m ;

dane osobowe będą przetwatzane w celu:

a) przeprowadzenia postępowania o udzieleni e Zamówtenia;
b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowięnia poprzez zawarcie

Umowy;
c) przeclrowywania dokumentacji postępowania o udzielenię Zamowienia na

wypadek kontroli prowadzotrej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazania dokunręntacji postępowania o udzięlenię Zamowienia do

archiwum, a następnie j ej zbrakowania (trwałego usunię cia i zniszczenia);
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes zamawiającego wskazuje się
ko ni eczno ść przepro w adzęnia po stęp o wani a o udzi e lęnie zamówi eni a ;

dane osobowe będą udostępniane irrnym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak
stanowią;
dane osobowe mogą byc przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (państwa trzecięgo) lub organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania d,anych osobowych lub
udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawszę przy spełnieniu
jednego z warunków:
a) Unia Europejska stwięrdziła, żę to państwo Irzecię lub organizacja

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) Państwo trzecię lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane
dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art.46 RoDo,

c) zachodzi przypadek, o którym nowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RoDO,przy
czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone,
a WYkonawcama prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod
wskazanym w pkt 2 povłyżej adresem e-mail.

dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami plawa w okresie
PrzeProwadzenia postępowania o udzielenię Zamowtęnta, realizacji Umowy oraz
Przez okres, w któr'ym Jedrrostka będzie ręalizował cele wynikające z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo
z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisow prawa powszechnie
obowiązującego;

4)

5)

6)

7)
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8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych PanilPana

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lrrb ograniczęniaprzętwaruania oraz

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takżę prawo do
przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezęsa

Urzędu Ochrony Darrych Osobowych;
10)podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie

jest mozliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamowtenia.

11)Jednostka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2, Wykonawca zobowtązuje się poinformować w imientu Zamawtającego wszystkie osoby
ftzyczne kierowane do realizacji Zamowienia , a których dane osobowe zawarte są

w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym
w postępowaniu o udzielenie Zamowienta, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) pr zetw arzanlu danych o sobowych przez Zamawiaj ącego

na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o ktorych mowa w ust. 2, przekazując im treśó
klauzuli irrforrnacyjnej, o której mowa w ust, 1, wskazując jednocześnie tym osobom
Wykorrawcę jako żrodło poclrodzerria danych osobowych, którymi dysponował będzie
Zamawtający,

XXN. Załączniki do SWZ

Integralną częścią nirriejszej SWZ stanowią następuj ące załączniki:
1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Zał,ącznik

nr l;
2) Formularz Ofertowy - Załączniknr 2;

3 ) Oświad częnię o niepodleganiu wyklu czenllJ - ZŃącznik nr 3 ;

4) Formularz asortymęntowo-cenowy - Załączniknt 4,
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