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Dostawa ąrtykułów żwnościowych - 6 części

I. Nazwa orazadres Zamawiającego

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościuszki 67, 42,440

Ogrodzieniec, NIP : 6492238034, REGON : 240997 243

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

O znaczęnie o dbi orcy (Zamawiaj ące go) w fotmvlaruach ePUAP :

/ZSPO grodzieniec/SkrytkaES P
Adres po cńy elektronicznej : sp 1 @o grodzieniec.pl

Adres strony intemetowej prowadzonego postępowania: https://www.bip.sp.ogrodzieniec.pl

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

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 intemetowej:

hĘs ://www.bip. sp. ggrodzieniec,pl.

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzone jest w trybie podstawowym,

napodstawięart.275 pkt 1ustawy zdnia 11wześnia2Ot9t. -Prawozamówieńpublicznych
(tj.Dz.U. z2021, t. poz. t1,29 zpóźn. zm.) |zwanej dalej także ,,pzp"l.

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

Zanawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzęnia
negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia

l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościołyych do stołówek
Zamawiającego znajdujących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnyn w Ogrodzieńcu przy
ul. Kościuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13 obejmująca:

o Część nr 1 -Artykuły spożywcze;
o Częśó nr 2 - Nabiał;
o Część nr 3 - Waruywa i owoce;
o Częśó ttt 4 - Mięso i wędliny;
o Część nr 5 - MrożoŃi;
o Częśónr6-Pieczywo.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawieraZńącznik nr 5 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 pomieszczei magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień ptzed
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planowanym terminem dostawy. Zamawiający zasttzega sobie prawo do dodatkowej

dostawy w godzinach późniejszych tego samsgo dnia, w zależności od potrzeb.

5. W przypadku stwięrdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod

względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zarlówieniem, Zamavłiający

zgłosi reklamację

6, Data wńności przedmiotu zamówienia nie mozę byó krótsza niż połowa okresu

przeńdzianego do spożycia, Iicząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów
zhótsządatąwńności niZ vłyżei określonao Zamawiający ma prawo zwrotu.

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofęrt częściowych. Wykonawcy mogą składaó oferty
w odniesieniu do wszystkich części.

8. Nazwy i kody zamówienia według Słownika Zamówięń (CPV):
15331170-9 Warzywamrożone
15221000-3 Rybymrożone
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15300000-1 Owoce, waruywai podobne produkty
15800000-6 Rózne produkty spożywcze
15500000-3 ProdŃty mleczarskie
15811500-1 Pieczywo gotowe

VI. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 24 częrwca
2022t. oraz miesiąc lipiec (placówka w Ogrodzieńcu-Cementowni) lub do wyczerpania
kwoty na jaką umowa zostńa zaw arta.

2. Zanawiający zasttzega sobie możliwośó wprowadzenia odstępstw, wynikających ze
zmiany organizacji roku szkolnego i organizacjinauki wjednostkach oświatowych.

VII. Projektowane po§tanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

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

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej,przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania

i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną vzy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu hĘs://epuap.eov.pllwps/portal oraz poczty
elektronicznej sp l @ogrodzieniec.pl.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
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ma dostęp do formularzy: Formuląrz do złożenia, zmiany, wycofanią oferty lub wniosku

oruzdo Formuląrzą do lramunikncji,

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji

elektronicznej ptzekazywanej przy ich użyciuo opisane zostńy w Regulaminie korzystania

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pllWaruŃiUsluei otaz

Warunkach korzystania z elektronicznaj platformy usług administracji publicznej

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

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, akcepĘe waruŃi korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegaó postanowień

tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiat plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy

do: złożenia i wycofania oferty onz do komunikacji wynosi l50 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp,

podmiotowych środków dowodowycho przedmiotolvych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentóW ptzekazywanych w postępowaniu,
przyjmuj e się datę ich ptzekazania na ePUAP.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta

Wykonawcy i zńączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na oPUAP oraz udostępnionego ptzęz miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nię
może byó szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowanięm Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym postępowania.

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane sąptzez Wykonawcę za pośrednictwem Formuląrza do komunikacji
jako zŃączniki. Zamawiający dopuszcza tównież mozliwośó składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elęktronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczĘ elektronicznej, na adres email wskazany w ust. 1. Sposób spotządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi byó zgody zrymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 t. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz Wmagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oruz środków
komunikacji ęlektronicznej w postępowaniu o udzielęnię zamówienia publicznogo lub
koŃursie (Dz. U. z 2020 t. poz. 2452) otaz rczpotządzenia Ministra Rozwoju, pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich możę żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

9. Zanawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niZ przy użyciu środków komunikacj i elektronic znej, wskazanych w SWZ.

IX. Wskazanie o§ób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający Wznaczanastępujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
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E\Zbięta Trawińska e-mail : s p 1 @o grodzi en iec.p l

X. Termin ałiązania ofertą

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

25.03.2022t.

1,

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania

ofeńą zwróoi się jednokotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przędłużenie tego

terminu o wskazywany przęzniego oktes, nie dłuzszy niż 30 dni.

Ptzedłużenie terminu zńązania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga ńożeniaprzęz
Wykonawcę pisemnegol oświadczenia o wyrazeniu zgody na ptzedłuzenie terminu
związania ofertą.

XI. Opis §po§obu 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 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla Ęestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej otaz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z2017 t,,poz.2247)iopattzonakwalifikowanympodpisem
elektronicznym, podpisom zaufanym lub podpisem o sobistym.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upowżnioną 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 postępowń" na Platformie miniPortal, klikając wcześniej
opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Listę
postępowń można filtrowaó m.in. po ffiulelnazńe postępowania, mieście
zamawiającego,numerzeTEDlBZP/referencyjnym.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wnioslq,l dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Na
Platformie miniPortal Wykonawca ma dostęp do usługi szyfrowania oferty, w szczegółach
danego postępowania.

5. Sposób ńożęnia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w ,,Instrukcji użytkownika systemu" dostępnej pod adresem
https : //miniportal. uzp. egv. plllnstrukcj a_uzytkownika_miniP ortal -ePUAP. pdf.

6. Jężeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć foldet 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

I tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytaó i

powieIió

2.

J.

4,

Strona 5 z 16



7.

Dostawa arĘfułów żywnościowych, 6 części

koku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder

zawierujący dokumenty składające się na ofertę.

Uwaqa; Oferta ńożona za pośrednictwem środków komunikacji ęlęktronicznej powinna

zostaó opattzona właściwym podpisem. Podpis może zostaó ńożony bezpośrednio na

pliku z ofertą wykonawcy lub na,,paczce'o dokumentów elektronicznych zawierających

ofertę wykonawcy (skompresowane archiwum dokumentów). Opatrzenie właściwym

podpisem oferty (lub paczki) następuj e przęd czynnością jej zaszyftowania. Złożenie
podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznacznę ze ńożęnięm podpisu pod ofertą.

Oferta, która zostńa złożona bęz 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.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 t. o zwalczaniu nieuczciwej koŃurencji (tj. Dz.U. z2020 t. poz.1913),
które Wykonawca zasttzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostaó złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczenięm polecenia ,,Zńącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwao' a następnie wtaz z plikami stanowiącymi jawną częśó

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, vłraz
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 zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przęz Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bęz uzasadnienia, będzie traktowane ptzez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie ptzez Wykonawcę podjęcia niezbędnych dzińań
w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art.

18 ust. 3 ustawy pzp.

Do przygotowania oferty zalęca si§ wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór
stanowi Zńącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego pruez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zarieśció
wszystkie informacje wymaga4e w Formularzu Ofertowym.

9. Do oferty należy dołączyó:
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 udzielenie zamówienia;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczęnhl z postępowania - wzót
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Zńącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ptzez Wykonawców,
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa kńdy z Wykonawców;
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu waruŃów udziału w postępowaniu - wzór
oświadczenia o spełnianiu waruŃów udziału stanowi Zńącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ptzęz Wykonawców,
oświadczenie o spełnianiu waruŃów udziału składa kłżdy z Wykonawców;

8.

2)

3)
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4) Pruedmiotowe środki dowodowe: Formularz asortymentowo-cenowy, którego

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

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

10. Formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie

o spełnianiu waruŃów udziału, przedmiotowę środki dowodowe oraz zobowiryanie
podmiotu udostępniającego zasoby muszą byó złożone w oryginale, w postaci

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. NaĘpnie wykonawca winien w/w pliki stanowiące ofertę

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

1l. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi byó złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także ńożęnie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświńczenia spotządzonego stosownie do art. 97

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego I99I t. - Prawo o notariacie, które to poświadczęnie notariusz

opatĄe kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poptzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa spotządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zavfanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może byó uwierzytelniona ptzęzupełnomocnionego.

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotolvych środków dowodowych lub ńożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w :uqvznaczonym terminie.

13 . Zamawiaj ący nie przewiduj e składania podmiotowych środków dowodowych.
14.Zamańający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jezeli może

je uzyskaó za pomocą bezpŁatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 t. o informatyzacji
działąlności 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. §posób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wnioshl dostępnego na oPUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób zŁożenia oferty opisany zostń w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na
miniPortalu.

2. Ofertę wMz wymaganymizńącznikaminależy ńożyó wterminie do dnia 24.02.2022r.
do godz.10:00.

3. Wykonawcamoże ńożyó tylko jedną ofertę na daną częśó.
4. Zamawiający odrzuci ofertę ńożonąpo terminie składania ofert.
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Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Forrnularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferĘ lub wnioslal na,,ekranie sukcesu" ofizymanumer oferty generowany ptzez ePUAP.

Ten numer należy zapisŃ i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego

wycofania oferty.

Wykonawca ptzed upĘwem terminu do składania ofert może wycofaó ofertę za

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioslru dostępnego

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty zostń
opisany w,,Instrukcji ufikownika systemu", o której mowa wDziale XI ust. 5 SWZ.
Wykonawca po upływię terminu do składania ofert nie moze wycofać ńożonej oferty.

XIII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 10:30.

2. ' Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Otwarcie ofert nastąpipoprzezużycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po

zalogowaniu w zakJadce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.

4. Zamawiający, najpóżniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o kwotach, jakie zarnierua ptzeznaczyć na

sfi nansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie intemetowej

prowadzonego postępowania informacje o:

l) nazwach atbo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zarnieszkania wykonawców, których
oferty zo stały otwarte ;

2) cenachlub kosztachzawartych w ofertach.

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu tęleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przęz Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie intemetowej
prowadzonego postępowania.

XIV. Podstałvy wykluczenia

1. Z postępowania o udziolenie zamówienia wyklucza się, z zasttzeżeniem art. 110 ust. 2
ustawy pzp, Wykonawcę:

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

a) udzińu w zotganizowanej grupie ptzestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

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

ustawy z dnia2l czerwca2}I} r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z
dnia 12 maja 20tl r. o refundacji leków, środków spożywczych
sp ecj alne go pt zęznaczenia ży wieni owe go oruz wy r obów medycznych,
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystyczrym, o którym mowa

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub

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

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, 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 t. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu kamegoo lub przestępstwo

skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. l i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
ptzebyvvającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;

jeżeli urzędującego człoŃa jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
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 1);

wobec którego wydano prąwomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do ldziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych nalezności;
wobec którego prawomocnie otzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
jeżeli Zamawiający może stwierdzió, na podstawie wiarygodnych ptzesłanek, że
Wykonawca zawałł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu
zaKócęnie koŃurencji, w szlzególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, ńożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenię do udzińu w postępowaniu, chyba że wykużą, że ptzygotowali te
oferty lub wnioskiniezależnie od siebie;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art, 85 ust. 1 ustawy pzp, doszło do
zakłócęnia koŃurencji wynikającego z wcześniejszego zaangńowania tego

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

4)

5)

6)
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kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie koŃurencji

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zahócenie konkurencji może byó

wyeliminowane w inny sposób niż ptzez wykluczenie Wykonawcy z udzińu
w postępowaniu o udzięlenie zamówienia.

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

109 ust. 1 ustawypzp.
Wykonawca może zostaó wykluczony przez Zamawiającego na kńdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

XV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzięlęnie zamówienia publicznago mogą ubiegaó się Wykonawcy, którzy spełniają

waruŃi, o których mowa w art. 112 ust. 2pzp:
1) zdolnośó do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa

wymagań dotyczących tego waruŃu.
2) uprawnienie do prowadzenia określonej dzińalności gospodarczej lub zawodowej,

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

nadzorem weterynaryjnym i posiada wpis do rejestru Powiatowego Lekarza
Weterynarii w zakresie części nr 4 (Mięso i wędliny),'o ile dotyczy.

3) sfiuacja ekonomiczna lub finansowa - Zanawiający nie określa wymagń
doty czący ch tego warunku.

4) zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca musi dysponowaó środkiem
transportu przystosowanym i dopuszczonymprzęz Pństwową Inspekcję Sanitarną
do przewozu zywności (dotyczy części 1-6).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oruz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegaó na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, nięzalężnię od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
rcalizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, musi określaó
w szczególności:

l) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okręs udostępnienia wykonawcy i wykorzystania ptzez niego zasobów

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówieniai
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniaj ący zasoby, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do waruŃów udzińu w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodolvych lub doświadczenia,
ztealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

l.

ż.

4.
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5. Jężęli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznalub finansowa podmiotu

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnianiaprzezwykonawcę waruŃów udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot

innym podmiotem lub podmiotami albo v,rykazał, żę samodzielnie spełnia waruŃi udziału
w postępowaniu.

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przęz Wykonawcę
kluczowych zadań zamowienia,

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 5 do SWZ, jako cenę brutto

[z uwzględnieniem 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 być wyrażonaw ńotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejscapo przeciŃu.
Cenę ofertową nalezy obliczyć na podstawie SWZ i szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia oraz waruŃów umowy.
Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym i Formularull asortymentowo-cenowym
stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia,
obowiązującą według stanu prawnęgo na dziefr 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 zĄdą
ustawowe przesłanki omyłki.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcąbędą prowadzone w złotych polskich
(PLN).

XVIII. Opis kryteriów oceny ofertn wrazz podaniem wag Ęch kryteriów
i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiającybędzie się kierował kryteriami:
A-Cena:60Vo
B - Termin reklamacjil 40 oń

A. Kryterium ,,Cena" będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę puŃtów
zatolł7Ąerium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

4.

5.

1.
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najniższa zaoferowana cena brutto

x 60 puŃtów
cena brutto oferty badanej

A - ilość puŃtów za kryterium ,,Cena"
B. Kryterium ,,Termin ręklamacji" będzie liczone w następujący sposób: najvłyższą

|iczbę puŃtów za to kryterium (a0 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie
reklamacji, tj.:

3 dni robocze - 0 ph
2 dni robocze-20 pkt
I dzięńroboczy - 40 pkt

Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaze powyższego w ofercie przetargowej

Zarlawiający ptzyjmię, iż zaofetowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3
dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze,
Zamawiający ptzyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.

2, Ocenie będą podle gaó vłyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Zanajkotzystniejszą zostanie vznanaofertao która uzyskanajvłyższą ilość puŃtów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonaó wyboru najkorzystniejszej oferty

ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybieue spośród tych ofert ofertę, kt&a ottzymńa
najvłyższąocenę w kryterium o najwyższej wadze.

5. Jeżeli nie można dokonaó wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4o

Zamawiający wezwie wykonawców,któtzy złożyli te oferty, do złożeniaw terminie ptzez
siebie określonym ofert dodatkowych zawierujących nową cenę.

6. W toku badania i oceny ofęrt Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści ńożonych ptzęz nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym pt zęz Zamawiaj ące go .

7. Zamańający wybiera najkorzystniĄszą ofertę w tęrminie związania ofertą, określonym
w SWZ.
Ieżeli termin związania ofertą upłynie ptzed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta ottzymała najwyższą ocenę, do
vłytażenia, w :lqlznaczonym pruez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.

W przypadku braku zgody, o któĘ mowa w ust. 8o oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się o wyrżenie takiej zgody do kolejnego WykonawcŁ którego
oferta zostńa najwyżej oceniona, chyba że zachodzą ptzesłaŃi do unieważnienia
postępowania.

8.

9.
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XIX. Informacje o formalnościach, jakie mu§zą zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawieraumowę w sprawie zamówięnia publicznego, zuwzględnieniem art.

577 ustawy pzp, w terminię nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomięnia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienię to zostało ptzesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2, Zamawiający może zawrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, 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. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta zostńa wybrana jako najkorzystniejsza nie stawi się
w miejscu i terminie wskazanym ptzęz Zamawiającego celem zawarcia umowy,
Zamawiający :uqlznacza kolejny termin podpisania umowy, zawiadamiając o nim
Wykonawcę drogą elektroniczną lub listem poleconym. Jeżeli Wykonawca nie stawi się
w tak vqvznaczonym terminie do zawarcia umowy, Zamawiający będzie uprawniony do
uznania, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, co będzie uprawniaó
Zamawiającego do zawarcia umowy z następnym w kolejności Wykonawcą lub
uniewżnió postępowanie.

Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzęć 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
zlożonej oferty.

Ptzędpodpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w ptzypadku wyboru ich oferty jako najkotzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

XX. Zab ezpie czen ie należy tego wyko n a n ia u m owy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenianależytego wykonania umowy.

XXI. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofęrt wariantowych.
2. Zanańający nie określa wymagń w zakresie zatrudnienia na podstawie stosuŃu pracy

osób, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp.
3. Zamańający nie określa wymagń w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.

96 ust. 2pkt2 ustawy pzp.
4. Zamawiający nie zasttzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówieniawyłącznie

przęz wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp.
5. Zanawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 2I4 ttst.1 pkt 8

ustawy pzp.
6. Zarrtawiający nię wymaga przeptowadzenia ptzez wykonawcę wizji lokalnej lub

sprawdzeni a ptzęz niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.

5.
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7. Zarlawiający będzie rczlięzń się z wykonawcą vłyłącznie w walucie polskiej (PLN).

Szczegółowe waruŃi płatności zostały okeślone w projektowanych postanowieniach

umoWy.

8. Koszty ldzińu w postępowaniu, w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa

wykonawca. Zamańający nie przewiduje zwrotu kosztów udzińu w postępowaniu (za

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 26t ustavły pzp).

9. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarciaumowy ramowej.

l0. Zamawiający nie przewiduje plzoprowa dzenia aukcji elektronicznej.

II. Zamawiający nie dopuszcza dołączania katalogów elektronicznych do składanej oferty.

1.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszenia przęz

Zamawiająaego przepisów pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodnązprzepisami ustawy czynnośó Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której

Zarnawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo wpostaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. l prp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa l3ajowej Izby Odwoławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
,,Środki ochrony prawnej" pzp.

XXIII. Kla uzul a info rma cyj n a d otycz ąca pr zetw arzania d a nych oso bowych

Klauzula informacyjna dotycząca ptzetwatzania danych osobowych I. Zgodnię z art. 13

ust. 1 i 2 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzetwaruaniem danych
osobowych i w sprawię swobodnego przopływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvrry
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJtz. UE L ll9 z 04.05,2016,
str. 1), dalej ,,RODO'', informuję, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą
w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67 NIP 6492ż38034 (dalej zvlana ,,Jednostką")
w imieniu którego dzińa Dyrektor ZespoNv Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu;

2) w Jednostce fuŃcjonuje adres e-mail: spl@ogrodzieniec.pl lub adres siedziby
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, udostępniony osobom, których dane osobowe
są ptzetwatzane ptzęz Jednostkę. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest

5.
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Pani Angelika Nitecka, z którą można się skontaktować pod adresem

niteckaan gelika@ gmail, com ;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;

b) wyłonienia wykonawcy oraz udzięlęnia Zamówienia poprzez zawarcię

Umowy;
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówięnia na

wypadek kontroli prowadzonej przezuprawnione organy i podmioty;

d) ptzekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do

ałchiwum, a następnie jej zbrakowania (tnvńego usunięcia i zniszczenia);

4) podstawą prawną przetwatzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Zarnawiającego wskazuje się

koniecznośó przeprowadzenia postępowania o udzieleni e Zamówienia;
5) dane osobowe będąudostępniane innym odbiorcom,jeżeliprzepisy szczególnetak

stanowią;

6) dane osobowe mogą byó ptzekazane do państwa nienależącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub oryanizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia ptzetwatzania danych osobowych lub
udostępnienia na mocy przepisów prawa, ptzy czym, zawsze przy spełnieniu
jednego z waruŃów:
a) Unia Europejska stwierdziła, że to pństwo trzecie lub otganizacja

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

b) państwo trzęcię lub oryanizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane

dotycząi skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, ptzy

azym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a
Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii Ęch zabezpieczeń pod
wskazanym w pkt 2 povłyżaj adresem e-mail.

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ptzepisarti prawa w okresie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, rcalizacji Umowy oraz
ptzez okres, w którym Jednostka będzie rcalizowń cele wynikające z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo
z Umową lub obowiązkarri wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowipującego;

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ptzetvłatzania otaz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich ptzetwaruania, a także prawo do
przenoszenia 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 Zamowienia;
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11) Jednostka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby

ftzyczne kierowane do rcalizacji Zamówięnia , a których dane osobowe zawarte są

w składanej ofercie lub jakimkolwiek zńączniku lub dokumencie składanym

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:

1) fakcie ptzekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2)ptzetwwzaniudanychosobowychptzęzZamawiającego3
3) na mocy art. t4 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonaó w imieniu

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2,

ptzekazując im treśó klauzuli informacyjnej, o któĘ mowa w ust. 1, wskazując
jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych,
którymi dysponował b ędzie Zamawiaj ący.

XXIV. Załączniki do §WZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następuj ące zńączniki:
1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie ząmówienia publicznego - Zńącznik

nr 1;

2) Formularz Ofertowy - ZŃączniknr 2;

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu -Zńączniknt 3;

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału -Zńączniknr 4;

5) Formularz asortymentowo-cenowy - Zńączniknt 5.
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