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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Adres Zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
 83-300 Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności 1 
www.sp2.kartuzy.pl 

REGON 190392159 

NIP 5891781897 

2. Nazwa i numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
1) niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone pod nazwą: 

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023. 
2) Numer postępowania: ZP.271.01.2022. 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp,       tj. bez 
możliwości przeprowadzenia negocjacji, w procedurze przewidzianej dla udzielenia zamówienia 
publicznego   realizowanego   przez   Zamawiającego   publicznego   na   usługi  o wartości nie 
przekraczającej progów unijnych. 

4. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby upoważnione do kontaktu z 
wykonawcami: 

1) Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnego dla Wykonawców narzędzia platformazakupowa.pl 
(dalej Platforma zakupowa), dostępnego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy 
w zakładce dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Ofertę (w szczególności wypełniony 
Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej; 

2) Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy zakupowej, zostały 
przedstawione w § 3 ust. 3 Regulaminu Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl 
dostępnego na stronie internetowej Platformy; 

3) Zamawiający informuje, że wykonawca składając Ofertę akceptuje Regulamin 
platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców); 

4) Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu formularza "Wyślij 
wiadomość"   dostępnego po kliknięciu na link do Platformy zakupowej. Zaleca się aby we 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
 i Wykonawcy posługiwali się znakiem sprawy określonym pkt 2 ppkt 2); 

5) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania 
Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres sp2mk@poczta.onet.pl,  z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności 
Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, 
zgodnie z opisem w Części VI niniejszej SWZ; 

6) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki; 

7) Złożenie oferty lub dokumentów, o których mowa w pkt 6, na nośniku danych (np. CD, pendrive) 
jest niedopuszczalne, gdyż nie stanowi ich złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną; 

8) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 
Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego 
dalej Rozporządzeniem KRI; 

http://www.sp2.kartuzy.pl/
mailto:sp2mk@poczta.onet.pl
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9) Zamawiający dopuszcza w szczególności  następujący format przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów w formacie 
*.pdf 

10) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  
z     rozszerzeń:     *.zip;     *.7Z.     Wśród     rozszerzeń     powszechnych,  a niewystępujących  
w Rozporządzeniu KRI występują: *.rar; *.gif; *.bmp; *.numbers; *.pages. Dokumenty złożone 
w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

11) Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza Platformy zakupowej; 

12) Ofertę, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej; 

13) Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
a) Andrzej Karczewski tel.: (58) 681 18 17,  
b) Michalina Choszcz, (58) 681 18 17, 
c) Anna Myszk, tel.: 517 867 570  

14) Godziny pracy sekretariatu szkoły (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), 7:00-15:30. 

5. Miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu: 
1) Biuletyn Zamówień Publicznych 
2) Strona internetowa Zamawiającego – https://sp2kartuzy.nazwa.pl/www/_bip/bip_przetargi.htm  
3) Platforma zakupowa udostępniona przez Urząd Miejski w Kartuzach na stronie  internetowej 

Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/699921 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach zgodnie z wykazem zamieszczonym  
w załącznikach do oferty 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j. 

2. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny 
spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych oraz spełniać 
wymogi dotyczące żywienia szkół i przedszkoli zgodnych z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(sanepidu) w szczególności: 

 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r.poz. 
2132). 

 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1688) 

 Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1753 ze zm.) 

 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 
2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności. 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 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). 

 Rozporządzenie  (WE) NR 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności.    

 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. 
w sprawie higieny środków spożywczych. 

 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. 

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 

https://sp2kartuzy.nazwa.pl/www/_bip/bip_przetargi.htm
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2016/1154/text/I/D20161154.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2016/1154/text/I/D20161154.pdf
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środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). 
3.  Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy 

europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich 
pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że 
parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego 
minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu 
umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która 
może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do 
stosowania produktów równoważnych. Dopuszcza się wykazanie tej równoważności normami 
równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania 
„równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ. 
 

4. Zamówienie zostało podzielone na 10 części obejmujące następujące grupy produktów: 

Część 
zamówienia 

Nazwa grupy produktów Kod CPV Numer 
załącznika 
do oferty 

I Artykuły ogólnospożywcze CPV 15800000-6 1a 

II Jaja Spożywcze CPV 03142500-3 1b 

III Mięso i wędliny CPV 15100000-9 1c 

IV Drób i wyroby drobiarskie CPV 15131500-0   1d 

V Mleko i przetwory mleczarskie CPV 15500000-3 1e 

VI Pieczywo i wyroby piekarnicze, 
ciastkarskie 

CPV 15810000-9 1f 

VII Mrożonki CPV 15331170-9    1g 

VIII Ryby i przetwory rybne CPV 15200000-0 1h 

IX Ziemniaki CPV  03212100-1 1i 

X Warzywa i owoce CPV  15300000-1 1j 

 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub 

wszystkie części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone  
w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z części. 
 

6. Wymogi dodatkowe:  
- dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy do magazynu Zamawiającego, tj.: nabiał, jaja, warzywa 
i owoce, ziemniaki: do przypisanych magazynów, znajdujących się w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 2 
im Mikołaja Kopernika w Kartuzach; 
- przy każdej dostawie Wykonawca wystawia dokument WZ (wydanie zewnętrzne  
z magazynu Zamawiającego);  
- fakturę (na podstawie dokumentów WZ) Wykonawca wystawia tylko 2 razy w miesiącu: pierwszą w 
połowie miesiąca, a drugą na koniec miesiąca;  
- faktura  wystawiana jest na następujące dane: 
Nabywca: Gmina Kartuzy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy NIP: 589-001-05-83 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 Kartuzy 
- forma płatności – przelew z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego 
zewnętrznego dowodu księgowego. 
 

7. Ilości podane w załącznikach 1a – 1j są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od ilości dzieci 
korzystających ze stołówki oraz liczby wydawanych posiłków.  Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia 
ilości zamawianego towaru do 30 %. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego.  

8. Zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, uruchamiane w formie pisemnego zapotrzebowania 
przesyłanego pocztą elektroniczną bądź zgłoszone telefonicznie najpóźniej 1 dzień przed terminem 
dostawy (oprócz zamówień doraźnych). 
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9. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie od poniedziałku i tak przez kolejne dni, od godziny 
7:00, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.  

10. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 
w ciągu max. 7 godzin. 

11. Ze względu na małą powierzchnię magazynową Zamawiający wymaga następującej częstotliwości dostaw: 
- część nr 1 (załącznik 1a) min. 4 razy w tygodniu 
- część nr 2 (załącznik 1b) min. 1 raz w tygodniu 
- część nr 3 (załącznik 1c)  4 razy w tygodniu 
- część nr 4 (załącznik 1d)  4 razy w tygodniu 
- część nr 5 (załącznik 1e) min. 4 razy w tygodniu 
- część nr 6 (załącznik 1f)  min. 5 razy w tygodniu 
- część nr 7 (załącznik 1g) min. 2 razy w tygodniu 
- część nr 8 (załącznik 1h) 1 raz w tygodniu 
- część nr 9 (załącznik 1i) 1 raz w tygodniu 
- część nr 10 (załącznik 1j) min. 4 razy w tygodniu 

12. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktów do Zamawiającego nie może być 
krótszy niż ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu 
produktu lub w odpowiedniej formie. 

13. Rozwiązania równoważne. 
1) Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych lub 

pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia.  

2) Analogicznie do powyższego, jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia 
zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy Pzp, za pomocą znaków towarowych, dopuszcza również 
równoważność. Wskazane znaki towarowe mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy.  

3) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie produktów 
równoważnych w stosunku do opisanych w „Zbiorczym zestawieniu artykułów 
żywnościowych” (załączniki 1a – 1j do SWZ) pod warunkiem, że będą one , co najmniej takie 
same lub lepsze pod względem jakości, ponadto muszą zapewnić zrealizowanie zamówienia 
zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy Pzp złożenia 
stosownych dokumentów uwiarygadniających te produkty.  

4) Wykonawca winien ponadto dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym 
opisem, zaproponowanych produktów równoważnych w celu wykazania ich równoważności w 
stosunku do produktów opisanych w „Zbiorczym zestawieniu artykułów żywnościowych” ze 
wskazaniem nazwy i pozycji których dotyczy. Zaleca się, aby Wykonawcy, którzy chcą 
zastosować rozwiązania równoważne przedstawili w formie zapytania, przed złożeniem oferty, 
stosowny wykaz rozwiązań równoważnych wraz z ich opisami celem potwierdzenia 
równoważności.  

5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby 
Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości 
oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.  

6) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego produkty i inne elementy 
są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

7) Niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych 
produktów będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął produkty 
zaproponowane w „Zbiorczym zestawieniu artykułów żywnościowych”.  

8) Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (Zbiorcze zestawienie artykułów żywnościowych) 
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów spożywczych, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego 
produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w 
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Zbiorczym zestawieniu artykułów żywnościowych. Zaoferowane produkty równoważne muszą 
posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz 
zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez 
Zamawiającego. Wykonawca składając produkt równoważny musi jednoznacznie zaznaczyć w 
„Zbiorczym zestawieniu artykułów żywnościowych” jakiego produktu dotyczy oferta 
równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy 
opisać w taki sposób, aby potwierdzić, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi 
Zamawiającego.  

9) Dopuszcza się zmianę zaoferowanego produktu na inny – równoważny, w przypadku 
wycofania danego produktu z rynku lub gdy stanie się on trudno dostępny na rynku, pod 
warunkiem wykazania tych okoliczności przez Wykonawcę. Żywność będąca przedmiotem 
zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, 
prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP  

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy,  lecz nie wcześniej niż od dnia 
02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem postanowień 
art. 110 Pzp, 

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), 

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, określone w pkt 2. 

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

  Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

  Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

  Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp. 

4. Stwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu odbędzie się w oparciu o oświadczenia i dokumenty (środki dowodowe) złożone przez 
Wykonawcę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się w systemie zero - 
jedynkowym, tzn. spełnia/ nie spełnia, z uwzględnieniem postanowień art. 110  ust. 3 oraz art. 111 Pzp. 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
następujące dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania 
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się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 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; 

2) kalkulacje ceny oferty dla wybranej przez Wykonawcę Części zamówienia, stanowiąca integralną 
część oferty, sporządzona zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki nr 1a – 1j do SWZ. 
Wykonawca wypełnia tylko formularze dotyczące Części zamówienia, na które składa ofertę. W 
przypadku nie złożenia wraz z ofertą w/w dokumentu lub złożeniu dokumentu niezgodnego z 
postanowieniami niniejszej SWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy w celu określenia, która oferta została najwyżej oceniona. 

4.  Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, z zastrzeżeniem art. 274 Pzp oraz pkt 6 SWZ, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ); 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 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 r. poz. 2415). 

6. Zgodnie z § 14 Rozporządzenia, o którym w pkt 5, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 tego Rozporządzenia, 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty pod rygorem odrzucenia musi     odpowiadać 
treści SWZ. 

3. Zamawiający informuje, że: 
1) dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 6 pkt 15 Pzp. Wykonawca może 

składać oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, o których mowa  w pkt 4 Części II 
SWZ. Zamawiający może udzielić zamówienie temu samemu Wykonawcy na wszystkie Części 
zamówienia, o ile jego oferta będzie dla tych Części najkorzystniejsza. 

2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 6) Pzp; 
3) nie przewiduje realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp; 
4) nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 Pzp; 
5) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 

420 Pzp; 
6) nie przewiduje zwrotu materiałów stanowiących ofertę z zastrzeżeniem art. 77 Pzp; 
7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 Pzp; 

4. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 1 Pzp żąda, aby w przypadku zamiaru powierzenia wykonania 
części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie 
odpowiednie części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć oraz podał nazwy 
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ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników dołączonych do SWZ. Zamawiający dopuszcza 
złożenie dokumentów sporządzonych na drukach opracowanych przez Wykonawcę. Dokumenty te 
jednak muszą zawierać oświadczenia potwierdzające brak podstaw do    wykluczenia    Wykonawcy,    
spełnienie    wymaganych    warunków    udziału w postępowaniu oraz, że treść złożonej oferty jest zgodna 
z treścią SWZ. 

6. Ofertę, oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszej Części SWZ Wykonawca 
sporządza i składa w następującej formie: 

1) Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, należy złożyć w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego 
za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Zamawiającego. 

2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 4 Części V SWZ, Wykonawca składa w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu, którego treść została 
zapisana w postaci papierowej wraz z poświadczeniem zgodności elektronicznej kopii z 
dokumentem w postaci papierowej za pośrednictwem Platformy zakupowej, 

3) Ewentualne pełnomocnictwa, Wykonawca składa w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu, którego treść została zapisana w postaci   
papierowej   wraz   z   poświadczeniem   zgodności   elektronicznej   kopii z dokumentem w 
postaci papierowej za pośrednictwem Platformy zakupowej. 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Poświadczenia zgodności elektronicznej kopii z dokumentem w postaci papierowej przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego dokonuje odpowiednio: 

1) podmiotowe środki dowodowe oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o   
udzielenie   zamówienia,   podmiot   udostępniający   zasoby   lub    podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowe środki dowodowe – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca; 

9. Poświadczenia zgodności elektronicznej kopii z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 
8, może dokonać również notariusz. 

10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty podpisem, o którym mowa w pkt 
7, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem. 
Zamawiający dopuszcza wcześniejsze podpisanie każdego z kompresowanych plików. 

11. Dokumenty elektroniczne składane w przedmiotowym postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące 
wymagania: 

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 
powielenie, a także muszą być przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 
tej treści na monitorze ekranowym, 

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku, 
4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

12. Oferta i wszystkie inne oświadczenia oraz dokumenty, w tym poświadczenia zgodności elektronicznej kopii 
z dokumentem w postaci papierowej, winny być podpisane przez osobę (lub osoby) do tego upoważnioną, 
tzn. osobę (lub osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (lub odpowiednio innego podmiotu, 
zgodnie z pkt 8, z zastrzeżeniem pkt 9. 

13. Właściwy sposób reprezentacji Wykonawcy (lub odpowiednio innego podmiotu) jest określony (w 
zależności od statusu prawnego) w odpisie z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
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do rejestru) lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, w pełnomocnictwie. 

14. W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone 
pełnomocnictwo, w ofercie należy złożyć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dla swojej 
skuteczności powinno być pełnomocnictwem rodzajowym lub pełnomocnictwem do   poszczególnej 
czynności. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także   czynność   
poświadczania   zgodności   elektronicznej kopii   z dokumentem w postaci papierowej. 

15. Dokumenty sporządzone w językach obcych składa się wraz z tłumaczeniem ich treści na język polski. 
16. W przypadku, gdy w złożonych przez Wykonawcę dokumentach będą kwoty wyrażone w innej walucie niż 

w złotych (PLN), Zamawiający dokona jej przeliczenia na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs 
(tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

17. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia tych informacji. Wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym polu składania oferty, przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

18. Szczegółowe   przepisy   dotyczące   sposobu   sporządzania   oraz   sposobu   przekazywania w 
przedmiotowym postępowaniu ofert, oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, 
określono 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 r. poz. 2452) 

 

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim 
przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być: 
1) spółka cywilna – w rozumieniu przepisów art. 860-875 KC, 
2) Wykonawcy,   którzy   zawarli   porozumienie   w   celu    wspólnego   ubiegania   się o udzielenie 

zamówienia, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane 
„konsorcjum” dwóch lub więcej Wykonawców. 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają „Pełnomocnika” do: 
1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
2) reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

W ofercie należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. 

4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki, z 
zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 ppkt 2) Części IV SWZ  

VIII. CENA OFERTY 

1. Cenę oferty podaje się w złotych polskich. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w złotych polskich. 

2. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług. 

Uwaga 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2021r. poz. 275), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 
działania w celu utrzymania ich w poufności. 
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3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i 
terminową realizacją zamówienia. 

4. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć i podać w formularzu oferty cenę ofertową za realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją  oraz postanowieniami niniejszej SWZ. Cena oferty ma 
charakter ryczałtowy. W ofercie Wykonawca podaje cenę kosztorysową (w rozumieniu art. 629 KC) za 
realizację danej Części przedmiotu zamówienia, która jest sumą  iloczynów ilości produktów danego 
rodzaju w danej Części zamówienia oraz ryczałtowej ceny jednostkowej, określonej przez Wykonawcę w 
złożonej ofercie za ten produkt. Formularze kalkulacji ceny oferty dla poszczególnych Części zamówienia 
(załączniki nr 1a-1j do SWZ), zawierają szczegółowe wytyczne dot. sposobu obliczenia ceny oferty. 

5. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). 

6. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie 
będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

7. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

8. Cena oferty obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, itp. 

9. Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w SWZ i załącznikach, 
między innymi: 

1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w 
szczególności podatek od towarów i usług w wysokości określonej ustawą z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 z późn. zm.) Określenie 
stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 
11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych: 
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona działalność, swoje 
produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad 
określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 
rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów 
Wspólnoty Europejskiej". 

2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej, 

3) ewentualne koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, 

4) koszty załadunku, transportu, rozładunku, 
5) koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym. 

 

IX. MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Zgodnie z art. 284 Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem       o wyjaśnienie 
treści SWZ w sposób opisany w pkt 4 Części I SWZ. 

2. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym doręczył SWZ (bez 
ujawniania źródła zapytania) i zamieszcza na Platformie zakupowej udostępnionej na stronie 
internetowej Zamawiającego, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. Każda 
wprowadzona modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie zakupowej udostępnionej 
na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, stając 
się automatycznie integralną częścią SWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są 
wiążące dla Wykonawcy. 
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5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 2. 

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

X. SKŁADANIE OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w dokumentach zamówienia dotyczącymi przedmiotowego postępowania. 

2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres od dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa ostateczny termin 
składania ofert, do dnia 11.01.2023 r. 

3. Zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp, w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca, 
który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.. 

5. Dokumenty określone przez Zamawiającego w pkt 1 Części V SWZ, należy złożyć zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Części VI SWZ. 

6. Termin składania ofert: 13.12.2022 r. do godz. 1000. 

7. Terminem złożenia oferty jest termin odnotowany przez Platformę zakupową w chwili jej otrzymania 
przez Zamawiającego. 

8. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie odrzucona. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie formie 
elektronicznej oświadczenia o wycofaniu oferty, podpisanego przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznych. 

XI. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XII. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2022 r. o godz. 1200 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej udostępnionej na stronie 
internetowej Zamawiającego, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, informacje 
dotyczące: 

1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cen lub kosztów zawartych w ofertach. 

4. Treść złożonych ofert nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 
 

XIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERTY 

1. W części niejawnej dla Wykonawcy Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria 
i zasady oceny ofert określone w pkt 3 – 7. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonej oferty. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych   
środków dowodowych,   innych   dokumentów lub   oświadczeń   składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
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poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zobowiązany jest stosować przepisy art. 127 ust. 2, art. 
128, art. 223 – 226 oraz art. 274 Pzp. 

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
 oceny ofert określonych w SWZ. 

6. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:  
 

a) Cena oferty    (C)   –   max 90 pkt. 
Punkty będą przyznawane wg wzoru: 
 

    Cmin 
           C  = --------------------------------            x  90 pkt. 

                                       Cof 
 
gdzie, powyższe oznacza odpowiednio:  
C – ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę w kryterium ceny,  
Liczba punków jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się 
w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 punkta pomija się, a końcówki 0,005 punkta i wyższe 
zaokrągla się o 0,01 punkta.  
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert (łącznie z VAT),  
Cof – cena ocenianej oferty (łącznie z VAT). 
 

b) Oferowany termin dostaw doraźnych (P) -  max 3 pkt.  
 

                                        Pmin. 
                            P  = -----------  x  3 pkt. 
                                         Pof.               
 

gdzie powyższe oznacza odpowiednio: 
P – ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę w kryterium oferowanego czasu dostawy 
doraźnej, o której mowa w pkt. 8 Części II SWZ. Liczba punków jest liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 punkta 
pomija się, a końcówki 0,005 punkta i wyższe zaokrągla się o 0,01 punkta.  
Pmin.  – najkrótszy czas dostawy doraźnej,   o której mowa w pkt. 8 Części II SWZ (wyrażony w 
pełnych godzinach) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, 
Pof. – oferowany czas dostawy doraźnej, o której mowa w pkt. 8 Części II SWZ (wyrażony w pełnych 
godzinach) ocenianej oferty. 

                   

c) Godzina dostawy do magazynu żywnościowego (G) – max. 7 pkt.    
 

Wykonawca podaje przedział czasowy, w którym zobowiązuje się dokonywać sukcesywnych 
dostaw- zgodnie  z zamówieniem . Punkty będą przyznawane wg podanych niżej progów: 
 
7:00 – 8:00– Zamawiający przyzna 7 pkt. 
8:01 - 9:00 –  Zamawiający przyzna 2 pkt. 
Dostawy po godzinie 9:01 – Zamawiający nie przyzna punktów  
 

 
7. Łączna ilość zdobytych punktów (K) obliczana jest według wzoru: 

 

K = C + P+ G 
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8. Oferta, która uzyska największą ilość punktów K, liczoną według powyższego wzoru, zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. 

9. Jeśli najwyższą ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający działając zgodnie 
 z art. 249 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. Oferty dodatkowe ocenia się według tych samych zasad. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą tj. nie zostanie odrzucona oraz przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i 
ich wag uzyska największą ilość punktów K 

XIV. KOREKTA OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 

1. Zamawiający poprawia następujące rodzaje omyłek ujawnionych w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, za które w szczególności uznaje się niedokładności przypadkowe. 

„Oczywistość” omyłki polega na tym, że określona niedokładność nasuwa się sama przez się 
każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń, jako przypadkowe 
przeoczenie, właściwy sens oświadczenia (dokumentu) pozostaje nadal uchwytny, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, za które w szczególności uznaje się nieprawidłowe dokonanie 
działań arytmetycznych. Zamawiający uwzględnienia konsekwencje rachunkowe dokonanych 
poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, które nie powodują 
istotnych zmian w treści oferty. 

2. Zamawiający o fakcie poprawienia omyłki niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na 
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak 
odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

XV. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia niezwłocznie zgodnie z treścią art. 253 Pzp. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony przez 
Zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się: 

1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 
2)  unieważnieniem postępowania. 

4. Przesłanki oraz zasady dotyczące unieważnienia postępowania przewidziano w art. 255 – 256, art. 258 – 
260 oraz art. 310 Pzp. 

XVI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Wykonawca w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest stawić się w 
miejscu i czasie określonym w powiadomieniu przesłanym przez Zamawiającego. 

2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Wzór Umowy w zakresie, który nie 
został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe. 

3. Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w złożonej ofercie 
oraz we Wzorze Umowy, który został określony Załącznikiem Nr 4 do SWZ. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 

5. W   przypadku   wyboru   oferty   złożonej   przez Wykonawców   wspólnie   ubiegających   się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający wymaga przed jej zawarciem dostarczenia dokumentu regulującego 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez 
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któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

6. Wystąpienie którejkolwiek okoliczności związanej z działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy 
polegającej na: 

1) odmowie podpisania umowy na warunkach opisanych w ofercie, 
2) niestawieniu się w celu zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, 
3) nie wypełnieniu obowiązków wynikających z pkt 4 – 5, 

traktowane będzie tak, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

XVII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty, która została 
wybrana jako oferta najkorzystniejsza, są możliwe w zakresie określonym we wzorze umowy oraz w 
pozostałych okolicznościach wskazanych w art. 455 Pzp. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

1. Środki ochrony prawnej określone Dziale IX Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dodatkowe zalecenia Zamawiającego: 
1) W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na rozszerzenie *.pdf i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym w formacie PAdES. 

b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

2) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

4) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) udostępnienie następuje po złożeniu wniosku, 
2) wniosek musi zawierać żądany zakres i formę udostępnienia dokumentów, 
3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonych w ofertach zastrzeżeń o tajemnicy 

przedsiębiorstw zakres informacji, które mogą być udostępnione. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy: 
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych 

wydanych na jej podstawie, 
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
3) obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 
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XX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC WYKONAWCY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku 
do Wykonawców będącymi osobami fizycznymi jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących 
Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną, jak też w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe 
Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach – zwanymi dalej łącznie „osobami fizycznymi”: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika  z siedzibą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 
Kartuzy 

 dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez Zamawiającego: 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl *; 

 dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.” 

*     Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty; 

2. Załączniki 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j- Opis przedmiotu zamówienia/formularz ofertowo-
cenowy ( w zależności do której części Wykonawca przystępuje) 

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu; 

4. Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów; 

5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy; 
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie (grupa kapitałowa); 
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SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWALI: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji: 

 

…………………………..……………….…… - ……………………………. 
 
 
 

 w zakresie formalno-prawnej procedury postępowania o zamówienie publiczne: 

 

…………………………..……………….…… - ……………………………. 
 

 


