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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zespół Szkolrro-Przedszkolrly, ul. Kościuszki 67,42-440
ogrodzierriec, NIP : 649223 8034, REGON : 240997 243
Numer tel.: (32) 673-20-58
o znaczęnie o db i o rcy (zamawiające go ) w fo rmul arzach epuAp :

/ZS PO grodzieni eclSkrytkaES P
Adres poczty elektroniczrrej: ;p l (OQgroclzienicc.pl
Adres strony intemetowej prowadzonego postępowania: li

IL Adres stronY internetowej, na której udostępniane będą zmianyi wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenĘ

z postępowaniem o

zamówienia bezpośrednio związane
udzielenie zamówienia

ZmianY i wYjaŚnienia treŚci SWZ oraz irrne dokumenty zanrówierria bezpośrednio związanez PostęPowaniem o udzielerrie zanrówienia bęclą Lrdostęprriane na stronie internetowej:
1tltps;lllvwry.hip. ctztqr,urcł_l.

III. Tryb udzielenia zamówienia
PostęPowanie o udzielenie zarnówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na Podstawie art, 275 Pkt 1 r"rstawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych(tj,Dz,U. z2021 r. poz. 1129 zpoźn. zm.) |zwanej dalej także ,,pzp''l.

IV, Informacja, czY Zamawiający przewidtrje wybór najkorzystniejszej oferĘ
z ntożIiwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewidrrje wyboru
negocjacji.

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzęnia

1.

V. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa clo stołówek Zamawiającego
znajdującYch się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ogroclzięncu przy ul, Kościuszki
67 oraz Ogrodzieńcu-Cerrrentowni przy ulicy Orzeszkowej 13.
ZamawiającY WYmaga clostaw od poniedziałku do piątku włą cznie, w godzinach 600 

* 
800do Pomieszczeń lnagazYnowyclr w ilościach uzgodrrionych telęfonicznie na d,zień przed,

PlanowanYm terminem dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej
dostawy w godzinachpoż,niejszyclr tego samego dnia, w za]ężnościod potrzeb.
W PrzYPadku stwierdzenia, iż d,ostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod
względem rodzajowYrn, iloŚciowym bądżjakościowynt z zalnówieniem, Zamawiający
zgłosi reklamację.
Data waznoŚci Przedrniotu zanrówienia nie możę być krótsza niz połowa okresu
Przewtdzianego do sPozYcia, Iicząc od clnia dostawy. W przypadku clostawy ańykułówzkrotszą datąważności niz wyżej określona, zamawi.ający l]la prawo zwrotu.
Nazwy i kody zamówienia według Słownika Zamowień(CPv):

15811500-1 Pieczywo gotowe

2.

J.

4,

5.
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VI. Termin wykonania zamówienia
l, Termin wYkonania zamÓwienia: od daty podpisania umowy do 28 1utego 2022 r,lub do

wycze{pania kwoty na jaką umowa zostałazawarta.
2, ZamawiającY zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odstępstw, wynik Ąących zezmianY organizacjiroku szkolnego i organizacjinauki wjedrrostkach oświatowych.

VIL Projektowane Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publi cznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w zńączniku nr 1 do swz.

VIL lnformacje o Środkach komunikacji elektronic znej, 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 komunikacj a między Zamawiającyma WYkonawcami odbYwa się drogą elektroniczną ptzy użyciu miniportalu
httt§:/irniniporlal.Lrzp.gc)!,.tll, ePUAPu
e l e ktro tr i c znej,!ll ((ł) o g tqr lz.t_gi:tc c,pl.

hUgr/§puąrs)-l1,pŁwp§lpat!ą! oraz poazty

2, WYkonawca zamierza.jący wziąc udział w postępowanilt o udzielenie zamówienia
Publicznego, musi Posiadac konto na ePUAP. Wykorrawca posiadający konto na epUAp
ma dostęP do formularzY; Formularz do złozenia, znliany, 1,l,ycoJania o.ferty lub wniosku
oraz do Formularzct do komunikacji.

3, WYmagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej PrzekazYwanej przy ichuzyciu, opisane zostatry w Regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnynt pod adresem lrrrps/,njru9lrąr]rz[*QLp!&bru]&U§bgi oraz

(ePUAP) dostępnych pod adresem

;l;;;d,ń"t.
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniportalu, określone w
rniniporlalu oraz zobou,iązu.je się korzyst ając z miniportalu przesttzegac
tego regulaminu.

zamówienia
Regulaminie
postanowień

5.

6,

MaksYmalnY rozmiar Plików przesyłany ch za pośrednictwer' r dedykowanych fbrmularzy
do: złożęnia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi l50 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w aft, 125 ust, 1 ustawy pzp,
PodmiotowYch Środków dowodowych, przedmiotowyclr środków clowodowy ch orazinnych informacji, oświadczeń lub dokumentó w, prz"kuzvwanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP.
W PostęPowaniu o udzielerrie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niz ofertaWYkonawcY i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznię za pośrednictwem
dedYkowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostęprrionego przezminiportal
(Formularz do komunikac,ji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie

7.
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moze być szyfrowana. wę wszelkiej koresporrdenc.ii związanej z niniejszym
PostęPowaniem Zamawia.|ący i Wykonawcy posługują się rrumerem ogłoszenia (BZp) lub
numerem referencyjnym postępowania.

8, DokumentY elektroniczne, oŚwiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oŚwiadczeń składane Są PrZeZ. Wykonawcę za pośrednictwetn Formularzą do komunikacjijako załączniki, zamawiając5' clopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznYch, oŚwiadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświad czeń za
Pomocą PocztY elektronicznej, tra adres email wskazany rv ust, 1. Sposob sporządzenia
dokurnęntów elektronicznych, oświadczęń lub elektronicznych kopii dot umentów lub
oŚwiadczeń musi bYĆ zgodY Z Wymaganiami określonymi w rczporządzeniu prezesa RadyMinistrów z dnia 30 grtrdnia 2020 r. w sprawie sposobu spor:ządzania i przekazywania
informac-ji oraz wYmagari technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkow
komunikacji elektronicznej w postępowatriu o udzielerrie zarnówienia publicznego ltrb
konkursie (Dz, U, z 2O2O r, poz.2452) otaz rozporządz.enia Ministra Rozwoju, placy
i Technologii z dnia 23 grtrdnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innYch dokumęntów lub oświadczeń, jakich 

^Óz" 
żądac zamawiający od wykonawcy

(Dz, U" z2020 r, poz.2415).
9, ZamawiającY nie Przewiduje sposobu komurrikowania się z Wykonawcami w inny sposób

ntż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w swz.

IX, Wskazanie osób uPrawnionych do komunikowarria się z Wykonawcami
zamawiający wznaaza następujące osoby do kontaktu z wykorrawcami:

Elzbieta Trawińska e-mail: 5n l (ł)ogpdzieniec.pL

X. Termin związania ofertą
WYkonawca jest związanY oferlą od dnia upływu terrtlilltl składania ofert do dnia03.II.2021 r.

W PrzYPadku gdY wYbór najkorzystrriejszej oferty nie riastąpi przed, upływem terminu
związania ofertą okreŚlonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwtoci się jednokrotrrie do Wykonawców o wyra żenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przezniego okres, rrie dłuzszy niz 30 clni.
PruedłuŻenie terminu zw,iązania ofertą, o którym mowa w ust, 2, wymaga złożenia przęz
WYkonawcę Pisemnego| oświadczenia o wyrazeniu zgocl y na ptzędłuzenie terminuzwiązania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

l.

2.

J.

1. Ofefta musi byó sporząclzona w języku polskim, w postaci
danych zgodnyclr z katalogiern formatów wskazanyclr
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r,
lnteroperacyjności, minirnalnych wymagań dla rejestrów

elektronicznej w formacie
w zŃączniku nr 2 do

w sprawie Krajowych Ram
publicznych i wymiany

oji",HJ'^nego 
PrZY uzYciu wyrazóą cyfl,Iub innych znaków pisarskich, które mozna odczytaci
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informacji W Postaci elektrorriczrrej oraz minimalnyclr wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz, lJ. z,2017 r., poz. 2247),m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt,i oPatrzona kwalifikowanyln podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

2, Do PrzYgotowania oferty konieczlre jest posiadanie pl"7,ęz osobę upoważnioną dorePrezentowania WYkorrawcY kwalifikowanęgo podpistr elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpistr zaufanego,

3, Dane PostęPowania o udzielęnie zamówienia, w tym iclentyfikator postępowania, mozna
wYszukaĆ w,,LiŚcie wszYstkiclr postępowań" naPlatformie miniportal, t<tit<a;ąc wcześniejoPcję ,,Dla WYkonawców" lub ze strony głównej z zakładki postępowania. Listę
PostęPowań moŻna filtrowaĆ nr.in. po tytule/nazwie postępowania, mieście
zamaw iaj ące g o, nunr e rz e TE D /B ZP l rcf er enc yj n ym.

4, WYkonawca składa ofertę za pośrednictwem Formuląrza ckl zlozenia, zmiany, wycofania
rtfertY lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostęprrionego rownież na miniportalu. Na
Platformie miniPortal WYkonawca ma dostęp do usługi szyl1,owania oferty, w szczegółach
danego postępowania.

5' SPosób złoŻęnia ol-ertY, w tym zaszyfrowaniir oferty opisany zostałw ,,Instrukcji uźytkownika systemu'' clostępnej poa adresemIrttps://trliniportal.Lrzp,gq !rlr.gĘ!Ą]]adj.6, Jezeli na ofertę składa się kilka clokumentó*, Wvr.onawca powinien stworzyć folder, cloktórego Przeniesie wszystkie dokurrrenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznYm, PoclPiseln zaufanym lub poclpiseń osobistym. Następnie z tego folderu
WYkonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania), W kolejnymkroku Za PoŚrednictwerrr Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawterający dokumenty składające się na ofertę.

Uwaqa: Oferta złoŻona za poŚrednictwem środkow komunikacji elektron icznej
Powinna zostac oPatrzona właŚciwym podpisem, podpis możę zostac złożony
bezPoŚrednio na Pliku z ofeftą wykorrawcy ltrb na ,,pdczca,, dokumentów
elektronicznYch zawiera.jących oferlę wykonawcy (skompresowane archiwum
dokumentów). opatrzerrie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed,
czYnnoŚcią jej zaszYfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest
równoznacznę Ze złoŻęnietn podpisu pod ofertą. oferta, która została złożona bez
oPatrzenia właŚciwYrrl PodPisem elektronicznym podlegii odrzuceniu na podstawie ar1.
226 ust, 1 pkt 3 ustawy pzp z uwagi na niezgod nosc zart, 63 ustawy pzp.7, Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ti, Dz. L] . z 2020 t. poz.19l3),
które WYkonawca zastrzeżę jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostac złożonęw osobnYm Pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polccenia ,,Załącznik stanowiący
tajemnicę Przedsiębiorstwa" a następni ę waz z plikami stanowiącymi jawną częśćskomPresowane do jedIiego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowią zany jest, wrazz Przekazaniem tYch inforrnacji, wykazac spełrrienie przesłarrek określonych w art. l1 ust.2 ustawY z dnia 16 kwietlria t993 r. o zwa7czanitr nieuczciwcj l<onkur encji, Zaleca się, abyuzasadnienie zastrzeŻerria infonrracji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowanew sPosób umoŻliwiającY jego udostępnienie. Zastrzezenie przęz Wykonawcę tajemnicy
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przedsiębiorstwa bez uzasadnięnia, będzie
bezskuteczne ze względu na zaniechani ę ptzęz
w celu zachowania poufności objętych klauzulą
18 ust. 3 ustawy pzp.

traktowane pruez Zamawiającego jako
Wykonawcę podj ęcia niezbędnyc h działań
informacji zgodnie z postanowieniami art.

8, Do PrzYgotowania ofertY zalęca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzórstanowi załącznik nr 2 do swz. w przypadku, gcly wykonawca nie korzystaz PrzYgotowanego P|ZęZ Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

9. Do oferty należy d,ołączyó:
1) Pełnonrocnictwo trpowazniające do złożenia o1i:rty, o ile of,ertę składa

Pełnomocnik lrrb Pełnomocnictwo dla pełnorllocnika do reprezentowaniaw PostęPowanitl WYkonawców wspólnie ubiegających się o uclzielenie
zamówienia - dotYczy ofert składanych pr7,ez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) OŚwiadczenie WYkonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępow ania - wzor
oŚwiadczęnia o rriepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.W PrzYPadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przęz Wykonawców,
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców;

3) OŚwiadczerrie WYkonawcy o spełnianiu warunków trćlziału w postępowaniu - wzór
oŚwiadczenia o sPełnianiu warunków udziału statrowi Załącznik nr 4 do SWZ.W PrzYPadku wsPÓlnego ubiegania się o zanrówienie przęz Wykonawcóą
oŚwiadczenie o spełrrianiu warunków udziału składa każdy z Wykonawców;

4) Zobowiązanie Poclmiotu udostępniającego zasoby clo oddania Wykonawcy do
dYsPozYcji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
PodmiotowY Środek dowodowy potwierdzający. żę Wykonawc a realizując
zamówienie, będzie dYsponował niezbędnymi zasobami tych podmiotóą o ile
dotyczy.

10, Formularz ofeftowY, oŚwiadczerrie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenieo sPełnianiu warunków udziału oraz zobowiązanie podrr.iotu udostępniającego zasoby
muSZą bYĆ złoŻone w orYginale, w postaci elektrorricznej opatrzone kwalifikowanym
PodPisem elektronicznYm, podpisern zaufanym lub poclpisem osobisĘm. Następnie
wYkonawca winien Ww pliki stanowiące ofertę skornpresować do lednego pliku
archiwum (ZIP),

11, Pełnomocnictwo do złożenia oferty rnusi być złożone w orygirrale w takiej sarnej formie,jak składana oferta (tj.w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
PodPisem zaufanYm lub podpisem osobistyrn). Dopuszcza się także złożenieelektronicznej koPii (skanu) pełnomocnictwa sporząclzonego uprzednio w formie
Pisemnej, w formie elektrorricznego poświad.częnia sporząclzonego stosownię d,o art. 97
§ 2 ustawY z dnia 14 lutego 1 991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz
oPatruje kwalifikowanYm PodPisem elektronicznym, bąd,ż też poprzez opatrzenie skanu
Pełnomocnictwa sPorządzonego ttprzednio w formie pisenrrre.j kwalifikowanym podpisern,
PodPisem zaufanYm lub Podpisern osobistym mococlawcy. Elektroniczna kopiapełnomocnictwa nie moze być uwierzytelniona ptzezupełnonrocnionego.

12, ZamawiającY nie Przewiduje składania przedmiotowych śroclków dowodowych.
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13, ZamawiającY nie przervidu,je składania podmiotowych śrocll<ow dowodowych.
14,ZamawiającY nie wzYwtt d,o złożenia podrniotowych środków dowodowych, jeżeli możeje uzYskaó Za Pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów PublicznYch w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalnoŚci Podmiotow realizującycli zadanla publiczne, o ile wykonawca wskazał
w oŚwiadczeniu, o którYrri mowa w att. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane urnożliwiające dostęp
do tych środków.

XII. Spos ób oraz termin składania ofert
1, WYkonawca składa ofeltę za Pośrednictwem Formularza ckl zlożenia, zmiany, wycoJania

ofertY lub wniosku dostęPriego rra ePUAP i udostępniolrego równiez na miniportalu.
SPosób złoŻenia ofertY opisany został w instrukcji uzytkownika systemu dostępnej na
miniPorlalu.

2, ofertę wrazz Wymaganymi załącznikami należy złożycw terlninie do dnia 05.10.2021 r.
do godz. l0:00.
Wykonawc a możę złożyć tylko jedną ofertę,
zamawiający odrzuci ofertę złożonąpo terminie składania ot'ert.
WYkonawca Po Przesłaniu oferty za pomocą Formularza ckl złozenia, zmiany, wyco.t'żlnia
ofn'tY lub wniosku na ,,ekranie sukcesu" otrzymanumer oferty generowan y przezepUAp.
Ten numer naleŻY zaPisac i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego
wycofania oferty.
WYkonawca Przed uPływem terminu do składarria ofer.t może wycofać ofertę za
PoŚrednictwem Formularza clo złozenia, zmiany, wycofania r1/brty lub wnioskudostępnego
na ePUAP i udostęPrrionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w,,Instrukcji uzytkownika systemu'', o której mowa w Dziale XI ust. 5 SWZ.
WYkonawca Po uPłYwie ternrinu do składania ofert nie moze wycofac złożonejoferly.

XIII. Termin otwarcia ofert
1, otwarcie ofert nastąpi w drriu 05,10,2O2l r., o godzinie 10:30.
2. Otwarcie oferl jest niejawne.
3. Otwarcie ofert rrastąpi poprzez użycie nrechanizmu clo odsz1,|rowania ofert dostępnego po

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i rrastępuje poprzez wskazaniepliku do odszyfrowania.
4, zamawtający, najpóźniej przecl otwarciem ofeft, udostępni na stronie internetowej

Prowadzonego PostęPowania informacje o kwotach, jakie zamtęrza przeznaczyc na
sfi nansowanie zamówierria.

5, ZamawiającY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowalria informacje o:

6.

7.

1) nazwach albo imiorrach i nazwiskach oraz siedzibach lub
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
of-erty zostały otwarte ;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofęrtaclr.

miejscach prowadzonej
wykonawców, których
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W PrzYPadku wYstąPienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
mozliwoŚci otwarcia ofert w terminie określoriyrn przez Zamawiąącego, otwarcie ofert
nastąpi nięzwłocznie po usunięciu awarii.
ZamawiającY Poinformuje o zmiatiie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowalria.

XIV. Podstawy wykluczenia
1, Z PostęPowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem aft. l10 ust,2

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

a) udziału w zorganizowarrej grupie przestępczej albo związiu ma;ącym na
celu PoPełnienie Przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodęksu karnego,

b) handlu lttdzmi, o którym mowa w aft. l89a Kodeksu karnego,
c) o którYm mowa w art, 228-23Oa, art,ZiOal(ocleksu karnąo lub w aft, 46

lub art. 48 ustawy z dnia}S częrwca})lO r. o sporcie,
d) finansowania Przestępstwa o charakterze terrorystyc znym,o którym mowaw art, 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub

utrudniatria stwierdzęnia przestępnego trloclrodzenia pieniędzy lub
ukrYwarria ich pochodzenia, o którym mowa rv art. 299 Kodeksu kamego,e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. l15 § 20 Kodeksu
karnego, lub rrrające na celu popełnienie tego przestępstwa,

0 PraeY rnałoletnich cudzoziemcóą o któryrn mowa w aft. 9 ust. 2 ustawyz dnia 15 czerwca 2Ol2 r, o skutkach polł,ierzania wykonywania pracy
cudzozienrcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, poz.769),

g) Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296_30]
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art, 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o którYch mowa w art, 270- 277d, Koclel<stt karnego, lub przestępstwo
skarbowe,

h) o którYm mowa w art, 9 ust. 1 i 3 ltrb art. l0 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r, o skutkach Powierzania wykorrywania pracy cudzoziemcom
PrzebYw a.iącYm wbrew przepisom na terytori unl Rre"rypospolitej polskiej
- lub za odPowiedni czyn zabroniony określony w p.zepisach prawa
obcego;

2) jeżeli urzędującego człoŃa jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wsPÓlnika sPołki w sPółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w sPÓłce komandYtowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za ptzestępstwo, o którynr mowa w pkt i.1;

3) wobec którego wydano plawomocny wyrok sąclu lub ostateczną decyz.ję
administracYjną o zaleganiu z uiszczeniem poclatl<ów, opłat lub składek naubezPieczenie sPołeczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
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uPłYwem tenninu do składania wniosków o dopusz czenie do ud,ziału
w PostęPowaniu albo Przed upływem terminu skłaclania ofert dokonał płatności
naleŻnYch Podatków, oPłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wIaZ Z odsetkami lub grzYwnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych nalezrości;

4) wobec którego Prawomocnie orzęczono zakaz r"rbiegania się o zamówienia
publiczne;

5) jeŻeli ZamawiająoY może stwierdzió, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
WYkonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłocenię konkurencji, w szczegolności .ieżeli rtależąc do tej samej grupy
kaPitałowej w rozutnieniu ustawy z dnta 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenc.ii ikonsumentóq złożyli oclrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o doPuszczenie do trdziału w postępowatriu, chyba ż,e r,vykażą, że przygotowali te
oferty lub wrrioski niezalężnie od siebie;

6) jeŻeli, w PrzYPadkach, o których mowa w art. 85 ust, l ustawy pzp, doszło do
zakłócenia konkurerrcji wynikającego z wczęśtlicjszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podrniotu, który nale ży z wykonawcą do tej samej grupy
kaPitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o ochronie konkurencjii konsumentów, chYba ze spowodowane tym zakłocerrie konkurencji moze być
wYeliminowane W innY sposób niz ptzęz wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zanrówienia.

2, ZamawiającY nie Przewiduje podstaw wykluczenia wykotlrLwcy, o ktorych mowa w art.
109 ust. 1 ustawy pzp.

3. Wykonawca możę zostac wykluczony
postępowarria o udzielenic zanrówienia,

przez Zamawiającego na kazdym etapie

l.

XV. Warunki udziału w postępowaniu
o udzielenię zamówienia publicznęgo mogą ubiegaó się wykonawcy, ktorzy spełniają
warunki, o których mowa w aft. 112 ust. 2 pzp:

1) zdolnoŚÓ do wYstęPowania w obrocie gospodarczyrll * Zamawiający nie określa
wymagań dotyczących tego warunku.

2) uPrawnienie do Prowadzeniaokreślonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wYnika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wynragań
doty czący ch tego warunku.

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa - zamawil.jący nie określa wymagań
doty czący clr tego warunku.

4) zdolnoŚĆ technicztla lub zawodowa - Wykorrawca musi dysponować środkiem
transportu przystosowanym i dopuszczo nym ptzez Paristwową Inspekcję Sanitarną
do przewozu zywrrości.

WYkonawca moŻę w celu potwierdzenia spełniatria warunków udziałtr w postępowaniu,
w stosownYch sYtuacj ach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
Polegaó na zdolnoŚciaclr technicznych lub zawodowy"n luu sytuacji finansowej lub

2.
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ekonomicznej Podmiotów udostępniającyclr zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawtiych.
wykonawca, ktory polega na zdolnościach lub sytuac.ji podnriotów udostępniających
zasobY, składa, wraz Z ofertą, zobowiązanie poclmioitr Lrdostępniającego zasoby dooddania mu do dYsPozycji niezbędnyclr zasobów na potrzeby realizacji danegozamówienia lub inrrY Podnriotowy środek dowodowy potwierdzaj ący, że wykonawca
realtzując zamówienie, będzie dysponował rriezbęclnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie Podmiotu uclostęprriającego zasoby, o którynl lnowa w ust. 3, musi określać
w szczególności:

1) zakres dostępnyclr wykonawcy zasobów podmiotu ttciostępniającego zasoby;2) sPosób i okres udostęPnienia wykonawcy i wykorzystania przezniego zasobów
podmiotu udostęprriającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czY i w.jakim zakresie podmiot udostępnia.iący zasoby, na zdolnościaclr którego
wYkonawca Polega w odniesierriu clo warunk(lrv udziału w postępowaniu
dotYczącYch wYkształcenia, kwalifikac.ji zawoclowych lub doświadczenia,
zrealizu.ie robotY btrdowlatre lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

JeŻęli zdolnoŚci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekononriozlra lub finansowa podmiotu
udostęPniającego zasoby nie potwier dzają spełrttamia przezwykonawcę warunków udziału
w PostęPowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluc zenia, zamawiający
Żąda, abY wYkonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot
innYm Podmiotem lub Poclmiotami albo vłykazał,ze samoclziellrie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

ZamawiającY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania pTzęz Wykonawcę
kluczowych zadań zamówierria.

WYkonawca Poda w Forrnularzu Ofertowym stawkę poclatku od towarów i usług (VAT)
właŚciwą dla Przedmiotu zarnówienia, obowiązującą weclług stanu prawnego na dzięńskładania ofert, okreŚlerrie cenY oferlowej z zastosowarrietn nieprawidłowej stawki
Podatku od towarów i usług ryAr) potraktowane będzie, ;ako błąd w obliczeniu cenyi sPowoduje odrzucenie of-erty, jeżeli nie zajd,ąustawowe przesłanki omyłki (rra podstawie
aft" 226 ust. 1 pkt 10ustawy pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp).
Rozliczenia międzY Zamawlającym a Wykonawcą będą prowadzon e w złotych polskich(PLN).

XVI. Wadium
Zamawiający nie wymaga wlriesienia wadium.

XVII. Sposób obliczenia ceny
1, WYkonawca Poda cerrę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru

statrowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutt o |z lwzględnieniem kwoty
Podatku od towarów i usług (VAT)I z wyszazęgólnienienr stawki podatku od towarów
i usług (VAT).

2, Cena musi bYÓ wYrazonaw złotych polskich (PLN), z dol<ładnością nie większą niż dwamiejsca po przecinku.
J.

4.
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xvIII. opis kryteriów oceny ofert, wrazz podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert

1. przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A- Cena: 60 oń

B - Termin reklama cjiz 40 oń

A' Kryterium ,,Cena" będzie liczone w następujący sposob : najwyższą ticzbępunktów
zato krYterium (60 Pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, po"ortuli Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

na_jniższa zaoferowana cena brutto
A: -------- ------ x 60punktów

cena brutto oferty badanej

następujący sposób: najwyższą
oferta o najkrótszym terminie

A - ilośó punktów za kryterium ,,Cena''
B. Kryterium ,oTermin reklamacji'' będzie liczone w

liczbę puŃtów za to kryterium (40 pkt) otrzyma
reklamacji, tj.:

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

Uwaga:
W PrzYPadku, gdY WYkonawca nie wskaze powyzszcgo w ofercie przetargowej
ZamawiającY PrzYjrnie, iŻ zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3dni robocze, W PrzYPadku zaoferowania dłuższego termintr reklamacji niz 3 dni robocze,
Zamawiający przyjmte, że Wykotlawca oferuje 3 dni robocze ,

2, ocenie będą podle gac wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3, Za najkorzYstniejszą zostanie uznanaoferta, która uzysk a najwyższą ilość punktów4' W sYtuacji, gdY ZamawiającY nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej ofertyze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innyclr

krYteriów ocenY ofert, Zamawiający wybierze spośrod tych ofer1 ofertę, która otrzymała
najvrryższą ocenę w kryteriurn o najwyzszej wadze.

5. Jeżęli nie można dokorrać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4,ZamawiającY wezwie wYkonawc ow, ktorzy złożyliie oferty. d,o złożęniaw terminie przez
siebie określonym ofert dodatkowyclr zawierających nową ocnę.6, W toku badania i oceny ofeft Zamawiający lnoze żąd,ac ocl Wykonawców wyjaśnień
dotYczącYch treŚci złoŻonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów luboŚwiadczeń, WYkonawcY są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym pr zęz Zamawiai ąc e go .

7, ZamawiającY wYbiera na.jkorzystniejszą oferlę w terminie związaniaoferfą, określonym
w SWZ.

8' JeŻęli termin związania oferlą trpłynie przed, wyboretn najkorzystniejszej oferty,ZamawialącY wezwie WYkonawcę, którego oferta otrzymaŁa najwyższą ocenę, dowYraŻenia, w .vfYznaczonYm 
Przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybórjego oferty.
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9, W PrzYPadku braku Zgody, o której mowa w ust. 8, of-erta podlega odrzuceniu,
a ZamawiającY Zwraca się o wyrazenie takiej zgody clo kolejnego wyt onawcy, którego
ofefta została najwYzej oceniona, chyba żę zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.

XIX, Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać clopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia unrowy lv sprawie zamówienia publicznego

1, ZamawiającY zawiera umowę w sprawie zamówienia publiczne go, z L|wz1lędnieniem art.
577 ustawY PZP, w terminię nie krótszym niż 5 dni od dliia przesłania zawiadomienia
o wYborze najkorzYstniejszej oferty, jeżelizawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
Środków komunikac.ji elektrorri czne.i, albo 10 dni, jeżelizostało przesłane w inny sposób.2, ZamawiającY moŻe zawrzęĆ umowę w sprawie zamówieniiL publicznego przed upływern
terminu, o którYrn nlowa w ust. 1, jeżeli w postępowittli1t o u<lzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.

3, WYkonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
Poinformowanl P1ZęZ Zamawiającego o miejscu i termirlie podpisania umowy. JężeIi
WYkonawca, którego ofbrta została wybrana jako na.jkorzystn iejsza nie stawi sięW miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającegt,l celem zawarcia umowy,ZamawiającY wlznacza kolejny termin poclpisania umowy, zawiad,amiając o nim
WYkonawcę drogą elektroniczną lub listem poleconym, Jężęli Wykonawca nie stawi sięw tak 'v{YznaczonYm terminie do zawarcia umowy, Zamawiający będzie uprawniony douznania, Że WYkonawca uchyla się od zawarcia un]owy, co będzie uprawniać
Zamawiającego do Zawa.'aia umowy z następnym w kolejności Wykonawcą lubuniewaznić postępowani e.

4, WYkonawca, o którYm mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzęó umowę w sprawie
zamówienia na WarunkacIr określorrych w projektowanyclr postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełrriona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.

5, Przed PodPisaniem umowY Wykonawcy wspólrrie ubiegająoy się o udzielenie zamówienia(w PrzYPadku wYboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedst awią Zamawiającemu
umowę reguluj ącą współpracę tyclr Wykonawców.

XX. Zab ezp iecze n ie należy tego wyko n a n ia u m owy
ZamawiającY nie wYmaga wrriesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Informacje dodatkowe
1, ZamawtającY nie dopuszcza nrozliwości składania ofert war.iantowych.
2, zamaw taj ący nie dopusz,cza mozliwości składarria ofert czę śc i owych.3' ZamawiającY nie okreŚla wYmagari w zakresie zatrudllienia rra podstawie stosunku pracy

osób, w okolicznościach, o ktorych mowa w art. 95 ustawy pzp.4, ZamawtającY nie okreŚla wymagań w zakresie zatrtrdnienia osób, o których mowa w aft.96 ust. 2 pkt2 ustawy pz1l.
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5, ZamawiającY nie Zastrzega rnożliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
przęz wykonawcóą o których mowa w aft. 94 ustawy pzp.

wyłącznie

6, ZamawiającY nie Przewidu.je udzielenia zamówień, o których u]owa w aft. 214 ust. 1 pkt 8
ustawy pzp.

7, ZamawiającY nie WYmaga przeprowadzenia przęz wykonawcę wizji lokalnej lub
sPrawdzeniaPtZeZ niego clokumentów niezbędnych do reali,z.ac.iizamówienia.

8, ZamawiającY będzie rozllczał się z wykonawcą wyłącznic w walucie polskiej (pLN),
Szczegółowe wartlnki PłatnoŚci zostały określone w projektowanych fostanowieniachumowy.

9, KosztY udziału w PostęPowaniu, w szczegolności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
wYkonawca, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uclziału w postępow aniu (za
wyjątkiem zaistnienia sytuac,ji, o której mowa w art. 261 ustrLwy pzp).

10, Przedmiotowe PostęPowanie nie jest prowadzone w celu zawatclaumowy ramowej.
l I . zamawiaj ący ni e przewi r1 uj e przepro w adzenia atrkcj i el ektro n i c zne.j .

12, ZamawiającY nie doPusz cza d,ołączania katalogów elektronicznych do składanej oferty.

xxII. pouczenie o środkach ochrony prawnej przyslugujących wykonawcy
l, Srodki ochronY Prawrrej przysługr"rją Wykonawc y, jeżelinra lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz Porriósł lub moze ponieść szkodę \,v wyniku naruszenia przęz
Zamawią ące go przep i so w pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z PrzePisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tynr na pro.iektowane postatrowienie umowy;
2) zaniechanie czYnnoŚci w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której

Zamawiający 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 opatrzorre podpisem zaufanym.4, Na orzeczenie Kraiowel Izby Odwoławczej oraz postanowienie prezesa Krajowej Izbyodwoławczej, o którYrn mowa w art. 519 ust. l pz,p, stronom otaz uczestnikom
postępowania odwoławczęgo przysługuje skarga do sądu, skargę wnosi się do sądu
Okręgowego w Warszawie zapoŚrednictwetn Prezesa Krajorvej Izby odwo ławczej.5, 
'^^':99*o:e 

inforrnacje dotyczące środków oclrrony prar,vllej określone są w Dziale IX
.,§rodKl ochrony prawne.i'' pzp.

XXUL Klauzula info rm a cYj na d otycząca p rzetw arzania d anych oso bowych
1, Zgodnie z ati, 13 ust. 1i 2 rozpotządzęnia Parlamenttr Europejskiego i Rady (UE)

20|61679 z dnia 27 kwietni a 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyc znych w związkuz Przetwarzaniem danYch osobowyclr i w sprawie swobodllego przepływu takich danychoraz uchYlenia dYrektYwY 95l46lWE (ogólne rozporząd,zelrie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE Ll19 z04.05.2Ol6, str. 1), dalej,,RODO'';infortnl-t;ę, ze:
1) Administratorem DanYclr Osobowych jest Zespoł Szl<olno-przedszkolny z siedzibąw ogrodzieńcu ul. I(oŚciuszki 67 NIP 6492238034 (dalej zwana ,,Jednostką,,)
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Do.slau,ą pieczywa

w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego
w Ogrodzieńcu;

2) w Jednostce funkcjonuje aclres ę-mail: sp1@ogro<,lzieniec.pl lub adres siedziby
ZesPołu Szkolno-Przedszkolnego, udostępniony osobom, których dane osobowe
są Przetwarzanę PrueZ Jednostkę. Inspektorenr Ochrony Danych osobowych jestpani Angelika Nitecka, z ktorą można się skontaktować pod adresem
rritecl<atlrrgc I ika(łłgl:tai 1. qonr 

;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przęprowadzęniapostępowania o udzielenie zanrówienia;
b) wYłonienia wYkonawcy otaz uclzielenia Zzrmówienia poprzez zawarcie

Umowy;
c) PrzeclrowYwania dokumentacji postępowania o udzielenię Zamowienia na

wypadek kontroli prowadzonej przezuprawnione organy i podmioty;d) Przekazania dokumentacji postępowania o trclzielenie Zamowięnia do
archiwum, a nastęPnie jej zbrakowania (trwałego rrsunię ciai zniszczenia);4) Podstawą Prawną Przetwarzania danyclr osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RoDo,przy azym za prawnie uzasadniony interes z,amawiĄącego wskazuje się

koni eczno ś ó przeprow adzęniap o stępo wani a o udzi e l cnie zamówi eni a ;5) dane osobowe bęclą udostępniane irurym odbiorcom ,.ieżeliprzepisy szczegolne tak
stanowią;

6) dane osobowe mogą bYc przekazane do państwa trienalezącego do Europejskiego
Obszaru GosPodarczego (państwa trzeciego) lub ol,ganizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach Powierzerria przetwiLl,zania d,anych osobowych lub
udostępnienia na mocy przepisów plawa, przy c,.ym, zawszę przy spełnieniu
jednego z warunków:
a) Unia Europe.jska stwierdziła, że to

międzynarodowa zapewnia odpowiedni
zgodnie z aft, 45 RODO,

państulo trzecię lub organizacja
stopieri ochrony danych osobowych,

b) państwo ttzecie lub organizacja międzynaroclowa zapewnta odpowiednie
zabezpieczerria i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane
dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgoclnie z art.46RoDo,

c) zaclrodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 trst, 1 akapit drugi RoD o, przy
czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedn l zabezpie.ronl, a
wykonawca n'a prawo do uzyskania clostępu clo kopii tych zabezpieczeń pod
wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail.

dane osobowe będą przechowywane zgod nie z przepisami prawa w okresie
PrzeProwadzenia PostęPowania o udzielenie Zarnóu,ienia, realizacji Umowy orazprzez okres, w którym Jednostka będzie realizou,ał cele wynikające z prawnie
uzasadnionYch interesów Administratora danych, ktore są związaneprzedmiotowoz umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
ma pani/pan prawo do żąd,ania clostępu do dalrych osobowych pani/pana
dotYczącYch oraz ich sProstowania, usunięcia ltrb ograrric zenia ptzetwarzania oraz

7)

8)
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plawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przctw arzania, a także prawo do

organu nadzorczegoo tzn, Prezesa

przenoszenia datrl,gh ;

9) ma Pani/Pan pl.awo do wniesierria skargi do
Urzędu Ochrorry Darryclr Osobowych;

10)Podanie darrYch osobowyclr jest dobrowolne, niemniej .|ednak bez ich podania nie
.jest mozliwe doPuszczenie clo udziału w postępowalriu o udzielenie Zamowienia;

l1)Jednostka nie bęclzie PrzeProwadzac zautom,ńyro*rrn"go podejmowania decyzii,
w tym profilowarria na podstawie podanyclr danych osobowych.2' WYkonawca zobowiązuje się poinfonnować w irnienitt Zamawiającego wszystkie osobyftzYczne kierowane do realizacii Zamówienia , a których dane osob owę zawarte sąw składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
1) fukcie przekazania clanych osobowych Z,amawiającenu;
2) przetwarzaniu danych osobowyclr ptzez Zamawiająaego;
3) na mocY art, 14 RODO, Wykonawca zobowiąztlie się wykonać w imieniu

Zamawiającego obowiązek irrforrrracy.jrry wobec osób, o ktorych mowa w ust. 2,
Przekazując irn treŚĆ klauztrli irrformacyjnej, o której mowa w ust, l, wskazując
,iednoczeŚnie tYm osobom Wykonawcę jako żrodło pochodzenia danych osobowych,
którymi dysponował będzie Zamawiający.

XXN. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej swz stanowią następuj ące zŃączlllkt:

1) Projektowane Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczne go _ ZałącznikNr 1;

2) Formularz Ofertowy - Załączniknr 2;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Zńącznik Nr 3;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału * załącznik nr 4.
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