
 

 
 

1 

 

Nr postępowania: KZSP.421.11.2021 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu 

ul. Siedlecka 1 i 9 

08-114 Skórzec 

Powiat: siedlecki 

Województwo: mazowieckie 

Strona internetowa: https://zspskorzec.pl/ 

Tel.25 631-28-60 

NIP 821-23-93-379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na świadczenie usługi pn. 

 

„Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego      

w Skórcu w 2022 rok” 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: dnia20 grudnia 2021 r. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Skórcu 

Wojciech Zgorzałek 

 

 

https://zspskorzec.pl/


 

 
 

2 

Spis treści 

CZĘ

ŚĆ 

TYTUŁ 

I Nazwa i adres zamawiającego 

II Tryb udzielenia zamówienia 

III Opis przedmiotu zamówienia 

IV Termin wykonania zamówienia 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

VI 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

VII 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

VIII Wymagania dotyczące wadium 

IX Termin związania ofertą 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

XII Opis sposobu obliczania ceny 

XIII 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

XIV 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XVI 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

XVII 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

XVII

I 

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

XIX 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym i wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych 

XX Umowy z podwykonawcami 

XXI Postanowienia końcowe 

XXII Załączniki do SWZ 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2021, poz. 1129 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków 



 

 
 

3 

zamówienia (zwanej dalej: SWZ). Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.). 

Przez użyte w zapisach niniejszej SWZ zwroty „Ustawa” lub „p.z.p” rozumie się Ustawę z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny 

ul. Siedlecka 1 i 9 

08-114 Skórzec 

Tel. 25 631-28-60 

Strona internetowa: https://zspskorzec.pl// (zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”) oraz w 

BZP 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00  

 

Strona internetowa na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej „Sukcesywne dostarczanie 

artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2022”                      

z przeznaczeniem na potrzeby stołówek szkolnych w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 

2022 r. do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Siedleckiej 1 i 9,        

08-114 Skórzec 

1) Szczegółowy opis artykułów spożywczych składających się na przedmiot zamówienia wraz         

z wymaganiami jakościowymi został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz 

asortymentowo-cenowy). 

2) Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego 

asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemy HACCP oraz 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego 

bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu 

przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, 

wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych 

3) Towary będące przedmiotem niniejszej oferty mają spełniać wymagania wymienione                  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci                  

i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).  

4) Towary będące przedmiotem niniejszej oferty mają spełniać wymagania wymienione                  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).  

5) Zamawiający wymaga zagwarantowania niezmienności oferowanych cen przez cały okres 

realizacji umowy. 

 

2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

15800000-6 Różne produkty spożywcze  

15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb  

15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  

15300000- 1 Warzywa i owoce 

15131110- 9 Mięso, wędliny 

15500000- 3 Wyroby mleczarskie 

15894300 – 4 Wyroby garmażeryjne 

03142500-3 Jaja 

3.Zamawiający wymaga: 

1) Zamówienie będzie realizowane na podstawie częściowych zamówień składanych przez 

Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od 

swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych. 

3) Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładowaniem. 

4) Zamówienia będą realizowane następnego dnia po zgłoszeniu zapotrzebowania mailowo lub 

faxem, w szczególnych przypadkach w ciągu: 3-4 godzin od złożenia telefonicznie zamówienia 

przez intendenta upoważnionego przez Zamawiającego. 

5) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP oraz: 

a) posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów 

mlecznych, miodu, ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii o podleganiu kontroli, 

b) dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy 

dokument identyfikacyjny. 

6) Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 

identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 14 dni, 

umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej. Dostarczane 

artykuły, które nie są przeznaczone do bezpośredniego użycia (np. mąka, cukier, dżemy, makarony) 

muszą posiadać co najmniej 1 miesięczny termin przydatności do spożycia liczony od daty ich 

dostarczenia do Zamawiającego 

7) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym 
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wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. 

Pojemniki i opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu                    

z żywnością. Pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia             

i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu. 

8) Wykonawca przekazuje żywność osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej oraz 

jakościowej w godzinach od 7:00 do 7:30. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez 

Wykonawcę osobom nieupoważnionym.  

9)Wykonawca będzie realizował reklamacje do godz. 10.00 w dniu dostawy. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z opisem w cz. XVIII SWZ 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Wskazany przez Wykonawcę termin płatności faktury nie może być krótszy niż 14 dni i nie 

dłuższy niż 30 dni kalendarzowych otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej 

faktury. 

 

11. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1) Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga, aby pracownicy Wykonawcy lub 

podwykonawcy, wykonujący czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy       

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2018 r. poz. 2432             

i    z 2021 r. poz. 1162), byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu 

pracy.  

2) Wskazanie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia 

na umowę o pracę: Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących prace 

fizyczne związane z dostarczaniem produktów spożywczych, w tym kierowców. 

3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji 

zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby 

zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy   w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w każdym czasie w trakcie obowiązywania umowy, do 

weryfikacji zobowiązania Wykonawcy do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,          

o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w szczególności poprzez: 

a) żądanie złożenia oświadczeń bądź przedstawienia do wglądu kopii dokumentów 

potwierdzających spełnianie wymogu – w przypadku umów o pracę bądź dowodów 

potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń kopie te powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych; 

b)  przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

5) W przypadku niewywiązania się z postanowień wskazanych powyżej Zamawiający zastosuje 

kary umowne, określone we wzorze umowy. 

6) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Data rozpoczęcia –3 stycznia 2022 r.  

Data zakończenia - do 31.12.2022r. lub do wyczerpania kwoty na jaka zostanie zawarta umowa 

 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

 

   1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

a) obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p 

b) fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego zgodnie z art. 109 ust. 

1 pkt. 4, 5, 7p.z.p., tj. wykonawcy: 

- w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

- którzy w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów;  

- którzy z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający wymaga posiadania samochodu (chłodni) do transportu mrożonek ew. samochodu 

przystosowanego do przewozu mięsa i wędlin oraz nabiału. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,                 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lit.cniniejszej Sekcji SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na 
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zasadach określonych w art. 118-123 p.z.p. 

4. Podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki udziału                   

w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Żaden z podmiotów występujących wspólnie 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa         

w ust. 1 pkt 1.  

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

1. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) Oświadczenie wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniem”, którego wzór określa Załącznik Nr 

4do SWZ,stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców „Oświadczenie”,           

o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału        

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach              

w „Oświadczeniu”, o którym mowa w ust. 1.  

4) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach 

określonych w art. 118 p.z.p. wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu do oddania do 

dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbednymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 7 do SWZ)  a także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 8 do SWZ). 

 

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów 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 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
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grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

 

 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW        

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ               

Z WYKONAWCAMI. 

 

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

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pan Sławomir Batok i Pani Anna Dołęga  email zsp@zspskorzec.pl  tel. 25 6312860              

w zakresie procedury 

Pani Anna Dołęga, email zsp@zspskorzec.pl  w zakresie merytorycznym. 

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

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji” 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt.  Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 

SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym podpis ma zostać złożony 

bezpośrednio na pliku z ofertą (lub „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających 

ofertę) a podpisanie jedynie formularza służącego do przekazania oferty nie jest 

równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą i oferta tak podpisana będzie podlegała 

odrzuceniu. 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

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

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl
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„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania 

 

11. Wyjaśnienia i modyfikacje SWZ 

 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert pod warunkiem, że wniosek           

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert 

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.01.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu        

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 

być czytelny. 

4. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym podpis 

ma zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą (lub „paczce” dokumentów 

elektronicznych zawierających ofertę) a podpisanie jedynie formularza służącego do 

przekazania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą i oferta tak 

podpisana będzie podlegała odrzuceniu. 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.       

z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do 

SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP            

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany                    

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

9. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać 

pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub 

szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony 

w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii w postaci 

elektronicznej. 

10. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku 

powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w pkt 3 formularza oferty należy skreślić 

zwrot „wykonamy / nie wykonamy całość zamówienia siłami własnymi” oraz wskazać część 

(części) zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak skreślenia któregoś    

z wymienionych zwrotów, z jednoczesnym brakiem wskazania części zamówienia, które 

wykonawca powierzy podwykonawcom, będzie rozumiane jako wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia bez pomocy podwykonawców. 
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12. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego        

i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo, 

3) Wszelkie zawarte w SWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1, 

4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy, 

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 

występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego 

pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 

 

13. Oferta winna zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy asortymentowo – cenowy wg wzoru stanowiącego  załącznik 

nr 1 do SWZ, 

2) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ 

3) oświadczenie, o którym mowa w sekcji VI ust. 1 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 4 do SWZ, 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu                    

i podpisania umowy,(wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ) – jeżeli 

dotyczy; 

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą bądź z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji      

i informacji o działalności gospodarczej. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest powołany – jeżeli 

dotyczy; 

6) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w sekcji VI ust. 1 pkt 4 SWZ (wzór 

zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ) – jeżeli dotyczy, 

7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,     

w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 7 do SWZ) – jeżeli dotyczy, 

8) Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji 

Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu 

HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady 

systemu HACCP. 

 

14. Wypełnianie formularza ofertowego i ofertowo –asortymentowo - cenowego: 

W Formularzu ofertowym należy podać: 

1) oferowaną łączną cenę brutto – liczbowo i słownie za poszczególne części, 

2) wartość netto poszczególnych część zamówienia, 
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3) wartość VAT poszczególnych części zamówienia, 

 

W Formularzu ofertowo – asortymentowo - cenowym należy podać: 

1) cenę jednostkową netto za poszczególne produkty, 

2) łączną wartość netto (całkowitą cenę netto) danego produktu, 

3) stawkę podatku VAT dla poszczególnych produktów, 

4) łączną wartość brutto (całkowitą wartość zamówienia). 

 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

15. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności                            

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 

28.12.2021 r. do godz. 10:50 Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021 r., o godzinie 11:00 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

1. Wartości przedstawione w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi, tj.: ułamek kończący się 

cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić 

należy w górę. 

2. Cenę należy wpisać w formularzu ofertowymi ofertowo – asortymentowo – cenowym wg 

wzoru określonego w Załączniku nr 1 i 3 do SWZ 

3. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do obliczenia 

wartości brutto przyjął szacunkowe ilości podane przez Zamawiającego w formularzu 

ofertowym. Podane ilości są wartościami szacunkowymi na podstawie lat ubiegłych i nie 

stanowią podstawy do roszczeń z tytułu ich niedoszacowania lub przeszacowania. Rozliczenie 

świadczonych usług prowadzone będzie na podstawie faktycznych ilościdostarczonych 

produktów, przy czym Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi o wartości nie 

mniejszej niż 75% wartości wskazanej w OPZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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4. Podstawą do kalkulacji całkowitej ceny brutto poszczególnych części zamówienia jest wartość 

brutto podanej ilości poszczególnych produktów, stanowiąca iloczyn oferowanej stawki 

jednostkowej i szacunkowej ilości produktów. 

5. Podstawą do kalkulacji całkowitej wartości zamówienia (ceny brutto) poszczególnych części 

jest całkowita cena netto poszczególnych części powiększona o należny podatek VAT. 

6. Ofertowa cena jednostkowa musi stanowić sumę wartości wszystkich elementów niezbędnych 

do prawidłowego wykonania usługi. Ceny winny być wyliczone wg kalkulacji własnej. 

Wszelkiego rodzaju upusty winny być wkalkulowane w cenę oferty. 

7. Wykonawca może podać tylko jedną cenę –bez proponowania rozwiązań wariantowych. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

1. Kryteria oceny ofert: 

 

Cena: waga 100%    (waga punktowa: 100 pkt) 

  

2. Sposób oceny ofert: 

Oferta będzie oceniana na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania 

zamówienia. 

 

3. Punktacja w kryterium „cena” będzie obliczana na podstawie wzoru: 

 

C = Cn/Cb x 100 pkt  

 

Gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie; 

Cn –najniższa cena spośród badanych ofert; 

Cb –cena oferty badanej;  

 

4. Ocenę oferty stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria. 

2. Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt 

4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

5. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po 

przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie 

występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której projekt 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJUMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

  

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo 

zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”. 

 

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamówienie jest podzielone na 8 części zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ: 

     a) Część nr 1 – Produkty mrożone, ryby; 

 b) Część nr 2 – Wyroby garmażeryjne; 

 c) Część nr 3 – Pieczywo; 

………… 

3. Oferta może być złożona na dowolną ilość części. 
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4. Oferta musi obejmować całość poszczególnych części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia oferty częściowej w ramach jednej części. 

 

 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

 

XXV. UMOWY Z PODWYKONAWCAMI 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom) 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

 

 

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy       

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 

 

2. Dane osobowe: 

1) Na Administratorze danych osobowych spoczywa obowiązek informacyjny wynikający z art. 

13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego 

dalej „RODO”. 

2) Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego 

z art. 13 RODO jest   w szczególności: 

 

A. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to                   w szczególności: 

       - wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone      w informacji z KRK), 
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- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

B. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to    w szczególności: 

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z Krajowego Rejestru Karnego); 

 

C. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   

        Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

3. W celu wypełnienia, ciążącego na Zamawiającym, obowiązku informacyjnego, o którym mowa 

w ust. 2 pkt. 1 zobowiązuje się Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, do 

zapoznania się z „Klauzulą informacyjną”, stanowiącą załącznik do SIWZ.  

 

4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił, ciążące na nim, obowiązki informacyjne oraz          

w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 

w związku z udziałem wykonawcy   w postępowaniu, składając ofertę wykonawca oświadcza, że 

wypełnił ciążące na nim obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

XXVIIZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy asortymentowo - cenowy 

2. Załącznik Nr 2 do SWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w 

postępowaniu i podpisania umowy   

3. Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz oferty 

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełniania warunków udziału w postępowaniu          

i niepodleganiu wykluczeniu,  

5. Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy 

7. Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

8. Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby 

9. Załącznik nr 8 do SWZ - Klauzula informacyjna  

 

 


