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Dostawa mięs i wędlin

I. Nazrva oraz adres Zamawiającego
Nazwa oruz ńtes Zanawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościuszki 67, 42-440

Ogrodzieniec, NIP : 6492238034, REGON : 240997 243

Numer tel.: (32) 673-20-58

Oznaczenieodbiorcy(Zamawiającego)wformularzachePUAP:
/ZSPOgrodzieniec/SkrytkaESP
Adres po czty elektronicznej : sp 1 @o grodzięniec.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: hĘs://www.bip.sp.ogrodzieniec.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści §WZ oraz inne dokumenĘ zamówienia bezpośrednio zvliązane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia tręści SWZ oruz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
hĘs ://www.bip. sp.ogrodzien!9c.pl.

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 1 1 września 20t9 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(tj.Dz.U. z202I t. poz. ll29 zpóźn. zm.) |zwanej dalej także ,,pzp"f.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zwnawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwością prowadzenia
negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięs i wędlin do stołówek Zamawiającego
znajdujących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki
67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawieraZńączniknr 5 do
SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Przedmiot dostawy winien byó w gatuŃu I.

4. Zalnawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 600 - 800

do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień przed
planowanym terminem dostawy. Zamawiający zasttzega sobie prawo do dodatkowej
dostawy w godzinach późniejszych tego samego dniao w zależności od potrzeb.

5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod
względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zamówieniem, Zamawiający
zgłosi reklamację
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6, Data ważności przedmiotu zamówienia nie może byó krótsza niż połowa okesu

przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów

zhótsządatąwńności niż vłyżej okeślona, Zamawiający ma prawo zwotu.

7. Nazwy i kody zamówienia według Słownika Zamówieh (CPV):

15100000-9 Produkty z:wieruęce,mięso i prodŃty mięsne

Vr. Termin wykonania zamówienia

1. Tęrmin wykonania przędmiotu zamówięnia; od daty zawarcia umowy do 24 częrwca

2022t. oraz miesiąc lipiec (placówka w Ogrodzieńcu-Cementowni) lub do wyczerpania

kwoty na j aką umowa została zawarta.

2, Zamawiający zastrzega sobie mozliwośó wprowadzenia odstępstw, wynikających ze

zmiany organizacjiroku szkolnego i organizacji nauki w jednostkach oświatolvych.

VII. Projektowane po§tanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

klóre zostaną wprowadzone 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 elektronicznej, przy ażyciu których
Zamawiaiący będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzaniao wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówięnia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy uzyciu miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pllwps/portal oraz pocńy
elektronicznej sp 1 @oerodzieniec.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 złożenią, zmiany, wycofania oferty lub wniosh,t

oruz do Formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji

elektronicznej przekazywanej ptzy ichużyc7u, opisane zostńy w Regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.goy.pl/lVąruŃiUslugi otaz

WaruŃach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

(ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/waruŃi-korzystania.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje waruŃi korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie

miniPortalu oruz zobońązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegaó postanowień

tego regulaminu.

5. Maksymalny rczmiar plików ptzesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy

do: ńożęnia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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Za dŃę pruekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PzP,

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotolvych środków dowodowych oruz

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, ptzekazywanych w postępowaniu,

przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta

Wykonawcy i zńączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za poŚtednictwem

dedykowanego formularza doĘpnego na ePUAP oraz udostępnionego ptzęz miniPortal

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularua nie

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym

postępowaniemZamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub

numerem referencyjnym postępowania.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub

oświadczeń składane sąptzezWykonawcę za pośrednictwęm Formularzą do komunikacji
jako zńączniki. Zamawiający dopuszcza również mozliwośó składania dokumentów

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za

pomocą pocńy elektronicznej, na adres email wskazany w ust. 1. Sposób spotządzenia

dokumęntów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub

oświadczeń musi byó zgody zrymaganiami określonymi w rczpotządzeniu Prezęsa Rał
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i ptzekaz.ywania

informacji orazWmagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oruz środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub

koŃursie (Dz. U. z 2020 t. poz. 2452) otaz rczpotządzenia Ministra Rozwoju, pracy

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 t. w sprawie podmiotowych środków dowodowych

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

(Dz.U. z2020 t. poz.2415).

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób

niżprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający :vqvznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
ElżbietaTrawińska e-mail: sp 1 @o grodzieniec.pl

X. Termin rwiązania ofertą

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

t5.04.2022t.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi ptzed upływem terminu

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający ptzed upływem terminu związania
ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrżenie zgody na przedłużenie tego

terminu o wskazywarLy przezniego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

8.

9.

Strona 4 z 16



J.

1.

Dostawa mięs i wędlin

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożeniaptzez

Wykonawcę pisemnegol oświadczenia o wyrazeniu zgody na przedłużenie terminu

związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi byó sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie

danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w zńączniku nr 2 do

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 20t2 r, w §prawio Krajowyoh Ram

lnteroperacyjności, minimalnych wymagń dla rejestrów publicznych i wymiany

informacji w postaci elektronicznej otaz minimalnych wymagń dla systemów

teleinformaty cznych (Dz. lJ. z 2017 t., poz. 2247) i opattzona kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zalfany m lub podpisem osobistym.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upowaznioną do

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu

osobistego lub podpisu zaufanego.

Dane postępowania o udzielenie zamówienia, w tym identyfikator postępowania, można

wyszukaó w,,Liście wszystkich postępowan" na Platformie miniPortal, klikając wcześniej

opcję ,,Dla Wykonawcód' lub ze strony głównej z zakJadki Postępowania. Listę
postępowń można filtrować m.in. po tytulelnazwie postępowania, mieście

zamawiającego,numerzeTBDlBZP/referencyjnym.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Na
Platformie miniPortal Wykonawca ma dostęp do usługi szyfrowania oferty, w szczegółach

danego postępowania.

5. Sposób zŁożenia oferty, w tym zaszyftowania oferty opisany został

w ,,Instrukcji użytkownika systemu" dostępnej pod adresem

https://miniportal.uzp.gov,pl/Instrukcja uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentóą Wykonawca powinien stworzyó foldeą do

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyftowania). W kolejnym

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierujący dokumenty składające się na ofeńę.

Uwaga: Oferta zŁożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna

zostać opńtzona właściwym podpisem. Podpis może zostaó złożony bezpośrednio na

pliku z ofertą wykonawcy lub na ,,paczce" dokumentów elektronicznych zawierających

ofertę wykonawcy (skompresowane archiwum dokumentów). Opatrzenie właściwym
podpisem oferty (lub paczki) następuj e przed czynnością jej zaszyftowania. Złożenię

podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznacznę ze ńożeniem podpisu pod ofertą.

Oferta, która zostńa złożona bez opattzenia właściwym podpisem elektronicznym

l tj. wyrażonego przy uzyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które mozna odczytaó i

powielió

2.

a

4.
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podlega odrzucęniu na pod§tawię art.226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp z uwagi na niezgodnoŚÓ

zart.63 ustawy pzp.

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

16 kwiętnia t993 t. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z2020 r. poz.1913),

które Wykonawca zasttzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostŃ z],ożone

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący

tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnię wraz z plikami stanowiącymi jawną częŚÓ

skompresowanę do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz

zprzekazaniem tych informacji, wykazaó spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust.

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 t. o zwalczaniu nieuczciwej koŃurencji. Zaleca się, aby

uzasadnienie zasttzężęnia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane

w sposób umożliwiający jego udostępnienię, Zastrzezenie przez Wykonawcę tajemnicy

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako

bezskuteczne ze względu na zaniechanie ptzęz Wykonawcę podjęcia niezbędnych dziaŁań

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art.

18 ust. 3 ustawy pzp.

8. Do przygotowania oferty zalecasię wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór

stanowi Zńącznik ff 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystp

z przygotowanego ptzez Zamawiającego wzoru, w tręści oferty należy zarrięśció

wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
9, Do oferty należy dołączyć:

l) 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 udzielenie zamówienia;

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzót
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przęz Wykonawców,

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa kńdy z Wykonawców;
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór

oświadczenia o spełnianiu waruŃów udziału stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ptzez Wykonawców,
oświadczenie o spełnianiu waruŃów udziału składa kńdy z Wykonawców;

4) Przedmiotowe środki dowodowe: Formularz asortymentowo-cenowy, którego

wzór stanowiZńącznik nr 5 do SWZ;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, żę Wykonawca rcalizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów o ilę
dotyczy.

10. Formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniuo oświadczenie

o spełnianiu waruŃów udziałuo przedmiotowe środki dowodowe otaz zobowięanie
podmiotu udostępniającego zasoby muszą byó ńożone w oryginale, w postaci

Strona 6 z 16



Dostawa mięs i wędlin

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym

lub podpisom osobistym. Następnie wykonawca winien Ww pliki stanowiące ofertę

skompresowaó do jednego pliku archiwum (ZIP).

11. Pełnomocnictwo do ńożęniaoferty musi byó ńożonę w oryginale w takiej samej formie,

jak składana oforta (tj. w formię elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także ńożenie

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego t99I t. _ Prawo o notariacie, które to poŚwiadczenię notariusz

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opattzenie skanu

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,

podpisem zalfanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia

pełnomocnictwa nie może byó uwierzytelniona ptzez upełnomocnionego.

12. Jężęli Wykonawca nie złoży przedmiotolvych środków dowodowych lub złożonę

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamańający wezwie do ich
zło żenia lub uzupełnieni a w W znaczony m termini e.

13. Zamawiający nie przewiduje składania podmiotowych środków dowodowych.

14.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskaó za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

Ęestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp

do tych środków.

XII. Sposób oraz termin składania ofert

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Forrnuląrzą do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego równiez na miniPortalu.

Sposób ńożęnia oferty opisany zostń w Instrukcji uzytkownika systemu dostępnej na

miniportalu.
Ofertę wrM z wymaganymi zńącznikarrti należy złożyć w terminie do dnia 18.03.2022 t.

do godz. 10:00.

Wykonawcamoże złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający odrzuci ofertę złożonąpo terminie składania ofert.

Wykonawca po przesłaniu oferty za pomoaą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku na o,ekranie sukcesuo' otrzyma numer oferty generowany ptzez ePUAP.
Tęn numer na|eży zapisaó i zachowaó. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego

wycofania oforty.

Wykonawca ptzed upływem terminu do składania ofert może wycofaó ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenią, zmiany, wycofania oferty lub wnioshl dostępnego

na oPUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został

opisany w,,Instrukcji użytkownika systemu", o której mowa wDziale XI ust. 5 SWZ.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofaó ńożonej oferty.

1.

4.

5.

6.

7.
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XIII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 10:30.

2, Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Otwarcie ofert nastąpipoprzezużycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzęz wskazanię

pliku do odszyfrowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem

prowadzonego postępowania informacje o

sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niez:włocznie po otwarciu
prowadzonego postępowania informacj e o :

ofert, udostępni na stronie internetowej

kwotach, jakie zamietza ptzeznaozyó na

ofert, udostępni na stronie internetowej

I) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których

oferty zostńy otwarte;

2) cenachlub kosztachzawartych w ofertach.

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

mozliwości otwarcia ofert w terminie określonym ptzez Zamawiającego, otwarcie ofert

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie intemetowej

prowadzonego postępowania.

XIV. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówieniawyklucza się, z zasttzeżeniem art. 110 ust. 2

ustawy pzp, Wykonawcę:
1) będącego osobą ftzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zotganizowanej grupie przestępczej albo związ,ku mającym na

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

b) handlu ludźm| o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnegoo

c) o którym mowa w art. 228ł3Oa, art,250a Kodeksu kamego, w art. 46-48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 t, o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy

z dnia 12 maja 20tI r. o refundacji leków środków spozywczych
specj alnego ptzeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

d) finansowania przestępstwa o chamkterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. l65a Kodeksu kamego, lub przestępstwo udaremniania lub

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu kamego,

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

kamego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

0 pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania ptacy

oudzozięmcom przebywająoym wbrew przepisom ną terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769),
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. ż96_307

Kodeksu kamegoo przestępstwo o§zustwa, o którym mowa w art, 286

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentóq

o których mowa w art. 270_ 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo

skarbowe,

h) o którymmowawart.9 ust. 1i 3lub art. 10ustawy zdnia 15 czerwca

20t2 r. o skutkach powierzania wykonylvania ptacy cudzoziemcom

przebry ającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa

obcego;
jeżeli urzędującego człoŃa jego organu zaruądzającego lub nadzotczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano zaptzestępstwo, o którym mowa w pkt l);
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z viszczeniem podatków, opłat lub składek na

vbezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo ptzed upływem terminu składania ofert dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

wtaz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiqżące porozumienie w sprawie

spłaty tych nalezności;

4) wobec którego prawomocnie otzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
jeżeli Zatnańający może stwierdzió, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że

Wykonawca zawwł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu

zakłócenie koŃurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie koŃurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenię do udzlalll w postępowaniu, chyba że wykażą, że ptzygotowali te

oferty lub wnioskiniezależnie od siebie;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy pzp, doszło do

zakJócęnia koŃurencji wynikającego z wcześniejszego zaangńowania tego

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z vlykonawcą do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie koŃurencji
i konsumentów, chyba ze spowodowane Ęm zakłócenie konkurencji może byó

wyeliminowane w inny sposób niż ptzez wykluczenie Wykonawcy z ldziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art.

109 ust. 1 ustawy pzp.

Wykonawca możę zostaó wykluczony ptzęz Zamawiającego na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

2)

3)

5)

6)

2,
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XV. Warunki udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegaó się WykonawcŁ któtzy spełniają

waruŃi, o których mowa w art. 112 ust. 2 pzp:

1) zdolnośó do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie okreŚla

wymagń dotyczących tego warunku.

2) uprawnienie do prowadzenia okeślonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów - zakład prodŃcyjny znajduje się pod

nadzorem weterynaryjnym i posiada wpis do rejestru Powiatowego Lakarua
Weterynarii, o ile dotyczy.

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określa wymagań

doty czący ch tego waruŃu.
4) zdolnośó techniczna lub zawodowa - Wykonawca musi dysponowaó środkiem

transportu przystosowanym i dopuszczonym ptzez Pństwową Inspekcję Sanitarną

do ptzewozu żywności.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjachoruzw odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegaó na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nirni stosuŃów prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby, składa, wtaz z ofertą, zobowiryanie podmiotu udostępniającego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, musi określać
w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania ptzez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówieniai

3) czy i w jakim zalaesie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do waruŃów udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodolvych lub doświadczenia,
ztealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznalub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnianiaptzez wykonawcę waruŃów ldziaŁu
w postępowaniu lub zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiĄącego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania ptzez Wykonawcę
kluczowych zadń zamówienia.

J.

4.

5.

6.
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XVI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1.

XVil. Sposób obliczenia ceny

Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru

stanowiącego Zńącznik Nr 2 do SWZ otaz w Formularzu asortymentowo-conowym

sporządzonym według wzoru stanowiącego Zńącznik nr 5 do SWZ, jako cenę brutto

|z uwzględnięniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z Wszczególnieniem
stawki podatku od towarów i usług (VAT). Jeżeli Wykonawca nie dolicza podatku VAT do

ceny netto - należy podaó podstawę prawną niedoliczenia podatku.

Cena musi byó vłyrńonaw ńotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa

miejsca po przeciŃu.
Cenę ofertową nalezy obliczyó na podstawie SWZ i szczegółowego opisu przedmiotu

zamówieni a otaz warunków umowy.

Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym i Formularzu asoftymentowo-cenowym

stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia,

obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej

z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane

będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zajdą

ustawowe przesłaŃi omyłki.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).

XVIil. Opis kryteriów oceny ofert, wrazz podaniem wag Ęch kryteriów
i sposobu oceny ofert I

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

A- Cena: 60 Vo

B - Termin reklamacjiz 40 oń

A. Kryterium n,Cena" będzie liczone w następujący sposób: najwyższąliczbę punktów

zatokrylerium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy

odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

A _ najniższa zaoferowana cena brutto

A- ----------;;il;"i,.,i"**i x 60 punktów

A - ilośó puŃtów za kryterium ,,Cend'
B. Kryterium ,,Termin reklamacji" będzie liczone w następujący sposób: najvłyższą

liczbę puŃtów za to kryterium (a0 pkt) ottzyma oferta o najkrótszym terminie

reklamacji, tj.:

3 dni robocze - 0 pkt
2 dni robocze-2} pkt
I dziehroboczy - 40 pkt

4.

5.
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Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca nio wskaże powyższego w ofęrcie przetargowej

Zalnawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3

dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze,

Zanawiający ptzyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.

2. Ocenie będą podle gaó vłyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Zanajkorzystniejszą zostanie uznanaoferta, która uzyskanajvlyższą iloŚÓ puŃtów.

4, W sytuacji, gdy Zamawiająoy nie będzie mógł dokonaó wyboru najkorzystniejszej oferty

ze wzg\ędu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych

kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, kt&a ottzymńa
najvlyższąocenę w kryterium o najwyższej wadze.

5. Jężęli nie mozna dokonaó wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4,

Zamańający wezwie wykonawców, którzy złoży|i te oferty, do ńożenia w terminie ptzęz

siebie określonym ofert dodatkowych zawierujących nową cenę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamańający może żądaó od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ptzez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawięnia wyjaśnioń w terminie

wskazanym pt zez Zamawiaj ące go .

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie zwięania ofertą, określonym
w SWZ.

8. Jężęli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta ottzymała nĄvłyższą ocenę, do

wytażenia, w Wznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu,

a Zamawiający zwruca się o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą ptzesłaŃi do unieważnienia
postępowania.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie mu§zą zostaó dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

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

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

ż. Zanawiający moze zavłtzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. l, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
ńożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostńa wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany ptzez, Zamawiającęgo o miejscu i terminie podpisania umowy. Jężeli
Wykonawca, którego oferta zostaŁa wybrana jako najkorzystniejsza nie stawi się

w miejscu i terminie wskazanym ptzęz Zamawiającego celem zawarcia umowy,

Zamawiający .vq1lznacza kolejny termin podpisania umowy, zańadamiając o nim
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Wykonawcę drogą elektroniczną lub listem poleconym. Jeżeli Wykonawca nie stawi się

w tak .vqvznaczonym terminie do zawarcia umowy, Zalnawiający będzie uprawniony do

uznania, że Wykonawca uchyla się od zawucia umowy, co będzie uprawniać

Zamawiającego do zawarcia umowy z następnym w kolejności Wykonawcą lub

unieważnić postępowanie.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. t, ma obowiązek zavłrzeć umowę w sprawie

zamówienia na warunkach 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. Zab ezpieczen ie n aleź,yte go wykon ania u mowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenianależytego wykonania umowy.

XXI. Informacje dodatkowe

1 . Zamawiający nie dopus zcza możliwości składania ofert wariantowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ zamówienie ze

względów ekonomicznych tworzy nierozerwalną całośó.

3. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosuŃu ptacy

osób, w okolicznościach, o których mowa w ań. 95 ustawy pzp.

4. Zanawiający nie określa wymagń w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.

96 ust. 2plłZ ustawy pzp.

5. Zamawiający nie zastrzega mozliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
ptzez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp.

6. Zarnawiający nie przewiduje udzielenia zamóńeń, o których mowa w art. 2l4 ust.1 pkt 8
ustawy pzp.

7. Zamawiający nię wymaga ptzeptowńzenia pruez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzeni a ptzez niego dokumentów niezbędnych do rcalizacji zamówienia.

8. Zamawiający będzie rozliczń się z wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
SzczegóŁowe waruŃi płatności zostńy określone w projektowanych postanowieniach
umowy.

9. Koszty udzińu w postępowaniu, w szczególności koszty spotządzenia oferty, pokrywa
wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy pzp).
10. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarciaumowy ramowej.
I t. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie dopuszczadołączaniakatalogów elektronicznych do składanej oferty.
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XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przy§ługujących Wykonawcy

Środki ochfony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia olaz poniósł lub możę ponieśó szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj ąae go pt zępi s ów pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodnązptzepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym naprojektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnośoi w postępowaniu o udzielenie zarnówienia, do której

Zanawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby OdwoŁawczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezęsa Krajowej Izby

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. t prp, stronom otaz vczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu

Okręgowego w Watszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacj e dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
,,Środki ochrony prawnej" pzp.

XXIII. Klauzula informacyj na dotycząca przetw arzania danych osobowych

Zgodnie z ut. 13 ust. I i 2 tozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 20t6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ptzepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rczporządzęnie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE Lll9 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą

w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67 NIP 6492238034 (dalej zwana o,Jednostką")
w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu;

2) w Jednostce funkcjonuje adres e-mail: spl@ogrodzieniec.pl lub adres siedziby
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, udostępniony osobom, których dane osobowe

są przetwatzane ptzez Jednostkę. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest

Pani Angelika Nitecka, z którą można się skontaktowaó pod adresem

+iteckaan8lelika@ gmail. com ;

3) dane osobowe będąprzetwaruane w celu:

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zanówienia;
b) wyłonienia wykonawcy oruz udzielenia Zamówienia poptzez zawarcie

Umowy;
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na

wypadek kontroli prowadzonĄ przezuprawnione organy i podmioty;
d) ptzekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówięnia do

archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);

3.

4.

5.

1.
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4) podstawą prawną ptzetwuzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

przy 1zym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się

koniecznośó przeprow adzeniapostępowania o udzielenie Zamówienia;

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak

stanowią;
6) dane osobowe mogą byó ptzekazane do państwa nienależącego do Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (pństwa trzęciego) lub organizacji międzynarodowej w

rozumieniu RODO, w ramach powierzenia ptzetwuzania danych osobowych lub

udostępnienia na mocy przepisów prawa, ptzy czym, zawsze przy spełnieniu
jednego z waruŃów:
a) Unia Europejska stwietdziła, że to państwo ttzecie lub otganizacja

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,

zgodnie zart. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub oryanizacja 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 mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy

czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczolte, a

Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail.
7) dane osobowe będą ptzechowywane zgodnie z ptzepisarli prawa w okresie

przeprowadzenia postępowania o udzielenię Zamówienia, realizacji Umowy oraz
przez okre§, w którym Jednostka będzie ręalizowń cele wynikające z prawnie

uzasadnionych interesów Administratoru danych, które są związane przedmiotowo

z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie

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

dotyczących oruz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaptzetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetvlarzania, a także prawo do
przonoszenia danych;

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

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

jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
l1)Jednostka nie będzie przeprowadzać zavtomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowyeh.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaó w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby

ftzyczne kięrowane do rea|izacji Zamówięnia , a których dane osobowe zawarte są

w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2)przetwarzaniudanychosobowychptzezZamawiającego;
3) na mocy art, 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2,
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przękazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako żródło pochodzęnia danych osobowYch,

którymi dyspo nował b ędzie Zamawiaj ący.

XXIV. Załączniki do SWZ

Integralną częściąniniejszej SWZ stanowią następuj ące załączniki:

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZŃ,ącznik

nr 1;

2) Formularz Ofertowy , Załączniknr 2;

3) Oświadczęnie o niepodleganiu wykluczeniu -ZŃączntknr 3;

4) Oświadczenię o spełnianiu warunków udziału- Załączniknr 4;

5) Formularz asortymentowo-cenowy - Zil,ączniknr 5.
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