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Rozdział I – informacje dla wykonawców 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gminne Przedszkole Publiczne w imieniu którego występuje p. Danuta Grams – 

Dyrektor Przedszkola 

Adres pocztowy: Plac Wolności 31, 64-820 Szamocin 

NIP: 7642239338 

REGON : 570262419 

Strona internetowa : www.przedszkoleszamocin.pl  

e-mail: monika.lachowicz@onet.pl  

 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

4. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są: 

1) Monika Lechowicz – intendent,   

2) konsultant ds. zamówień publicznych –  Ryszard Dąbrowski; 

e-mail: monika.lachowicz@onet.pl 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , e-

mail: monika.lachowicz@onet.pl. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  

z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

(dalej – SWZ), kierując swoje zapytania w formie pisemnej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres jw. 

2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ można składać do Zamawiającego nie później  

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udzieli odpowiedzi  

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie jak w pkt. 6, Zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. 

4.  Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania. 

5.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 6, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty. 

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmienić treść SWZ. 

http://www.przedszkoleszamocin.pl/
mailto:monika.lachowicz@onet.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:monika.lachowicz@onet.pl
mailto:monika.lachowicz@onet.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 10 będą istotne, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. O zmianie terminu 

Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie zmiany na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści  SWZ.  

8. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej. 

9. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 

10. Nie przewiduje się  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający   dokonuje podziału zamówienia na  5 części: cz. 1 -  dostarczanie produktów 

ogólnospożywczych, cz. 2 – dostarczanie drobiu, mięsa, wędlin, cz. 3 – dostarczanie 

nabiału, cz. 4 – dostarczanie pieczywa i produktów cukierniczych, cz. 5 – dostarczanie 

warzyw, owoców, jaj i ryb. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej,  

o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób 

wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

13. Nie wymaga się  złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 

ustawy Pzp. 

15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 

308 ust. 1 ustawy Pzp. 

16. Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2. 

17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94. 

18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 8 

ustawy Pzp. 

19. Zamawiający przewiduje prawo opcji: minimalna ilość dostaw to 80%, a maksymalna to 

120%  szacowanej  ilości produktów określonych w załącznikach nr 1a-1e do SWZ. 

20. Zamawiający przewiduje możliwość wznowienia zamówienia o kolejny rok w stosunku do 

terminu określonego w  rozdziale IV. Zamawiający przekaże wykonawcy decyzję o 

wznowieniu pisemnie, co najmniej na 14 dni przed upływem ww.  terminu. 

 

Rozdział II – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu  

których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

 

I. Informacje ogólne. 
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1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia 

postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres        

e-mail: monika.lachowicz@onet.pl. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 

poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail ( z wyłączeniem oferty  

i dokumentów składanych wraz z ofertą ). 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 r. 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). 

1. 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”. 

2. 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)”. 

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza  

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

4. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie miniPortal 

tj.: 

  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

  komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7,  

Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

  zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej  

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 

  włączona obsługa JavaScript, 

  zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie: pdf. 

5. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę  

ich przekazania na ePUAP. 

mailto:monika.lachowicz@onet.pl
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6. Zamawiający przekazuje plik „Dostęp do postępowania”, a w nim numer ID 

postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

 

II. Złożenie oferty. 

1. Oferty mają być składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na miniPortalu.  

2. Składanie ofert 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. 

 

3. Oficjalny adres Elektronicznej Skrytki Pocztowej Urzędu miasta Szamocina ESP:    

/3001053/SkrytkaESP. 

 

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

oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

5. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona 

korespondencja związana z postępowaniem. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej  

lub postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf. 

7. 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.  

8. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego  

się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu  

do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 

terminem składania ofert. 

11. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

12. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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14. 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 w postępowaniu. 

15. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1 do SWZ.  

16. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych  

na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

17. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 

podpisu w formacie XAdES. 

18. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na miniPortalu (dalej  

Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

19. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki  

czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę spowoduje 

odrzucenie wszystkich jego ofert. 

20. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone 

do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.  

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

może dokonać również notariusz. 

22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden 

lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków 

podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie 

składają wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego. Nadto, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem 

osobistym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający  

się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 

23. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku 

obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

24. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie 

załączników opracowanych przez wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne  

co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  
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25. Zgodnie z § 2 rozporządzenia 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. poz. 2452), 

określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 

 dokumenty w formacie „pdf" -  zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 

zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 

26. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

27. 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. 

28. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

29. 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. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

 

III. Otwarcie ofert. 

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach zawartych  

w ofertach. 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Rozdział III – Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp  

oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp. 

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający  

jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział IV – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

15000000-8 żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 

15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane 

15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty 

15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 

15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 

15800000-6 różne produkty spożywcze 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie na potrzeby Gminnego 

Przedszkola w Szamocinie przy Placu Wolności 31 oraz do Oddziału Przedszkola w Lipiej 

Górze produktów żywnościowych, w tym: 

Cz. 1 - dostarczanie produktów ogólnospożywczych,  

cz. 2 – dostarczanie drobiu, mięsa, wędlin,  

cz. 3 – dostarczanie nabiału,  

cz. 4 – dostarczanie pieczywa i produktów cukierniczych,  

cz. 5 – dostarczanie warzyw, owoców, jaj i ryb. 

Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części zamówienia. 

2. Szczegółowy asortyment zamawianych produktów żywnościowych, z podziałem na ww. 

części, ich opis oraz szacowane zapotrzebowanie w ciągu 12 miesięcy są określone 

odpowiednio w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do SWZ. 

3. Zamawiający stosuje prawo opcji:  
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1) rodzaj opcji – ilościowa;  maksymalna wartość opcji -  zwiększenie dostaw do 20% 

rocznie (w przypadku wznowienia na kolejne 12 miesięcy łącznie  40%) w stosunku do 

szacowanej  ilości produktów żywnościowych określonych w załącznikach  nr 1a-1e;    

2) okoliczności skorzystania z opcji – jeżeli faktyczne zapotrzebowanie na przedmiot 

umowy się zwiększy a możliwości finansowe Zamawiającego pozwolą na zwiększenie 

zakupów; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z opcji e-mailem, z 

wyprzedzeniem 14-dniowym. 

Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie 

musi, nastąpić w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego 

dyspozycji w tym zakresie. 

 

4. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 

1) Wykonawca będzie dostarczać produkty żywnościowe własnym transportem i na 

własne ryzyko.  

2) Miejsca dostawy:   

- Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie przy pl. Wolności 31 

- oddział Przedszkola w Lipiej Górze. 

3) Dostawy będą realizowane przez wykonawcę w ilościach zgłaszanych przez 

Zamawiającego droga elektroniczną, 1-2 razy w tygodniu, z wyprzedzeniem 2 dni 

roboczych. 

4)  W przypadku dostarczenia produktów żywnościowych złej jakości,  

przeterminowanych, Zamawiający nie przyjmie lub  zwróci te produkty a wykonawca w 

terminie odwrotnym dostarczy wymagane produkty. 

5) W przypadku niepełnej dostawy (w stosunku do zapotrzebowania), wykonawca 

dokona uzupełnienia w ciągu 1 dnia roboczego. Brak uzupełnienia dostawy może 

stanowić podstawę do naliczania kar umownych. 

6) Dostarczane produkty żywnościowe musza odpowiadać wymaganiom określonym w 

załącznikach nr 1a-1e. 

 

3.  Warunki rozliczenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia. 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie złożonej oferty. 

2) Za wykonywanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne. 

3) Ceny podane w ofercie, niezmienne przez pierwsze 3 miesiące umowy, powinny 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia - opisane i wymagane przez Zamawiającego w SWZ, w szczególności koszty 

związane z dostawą i transportem. 

4) Rozliczenie dostarczonych produktów żywnościowych będzie realizowane miesięcznie,    

na podstawie faktury VAT z załączoną specyfikacją dostarczonych produktów 

żywnościowych.    
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5)  Zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie do 14 dni  

od otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. 

6) Płatnikiem będzie: Gminne Przedszkole Publiczne, Plac Wolności 31, 64-820 Szamocin 

        NIP: 7642239338. 

7) Zamawiający wyraża zgodę na  składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

8) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie  

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

9) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego, a dokonane bez niej są bezskuteczne. 

10) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia 

będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. 

Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 

konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się 

za wykonane dostawy, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej 

zapłaty dla poszczególnych partnerów. 

 

Rozdział V – Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia:  

1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy, 

2) zakończenie wykonywania dostaw produktów żywnościowych – po upływie 12 miesięcy 

licząc od daty zawarcia umowy, 

3) termin dostaw sukcesywnych – 1 dzień roboczy od otrzymania zlecenia e-mailem, 

4)  Zamawiający przewiduje możliwość wznowienia przedmiotu zamówienia na okres 

kolejnych 12 miesięcy. 

 

Rozdział VI – Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.   

Spełnianie warunku zostanie wstępnie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia 

wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1)  wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

2)  w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1   ustawy Pzp, 
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3)  ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

4)  muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza, 

5)  przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

6) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VII – Podstawy wykluczenia 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1: 

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

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,  

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 

cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

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

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa  

w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach  powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
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przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami  

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie, 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy  

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

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

2. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6   ustawy Pzp, wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne, 

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania lub zamawiającym, 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie  

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
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postępowaniu, w szczególności: 

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające  

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy wykonawcę. 

 

Rozdział VIII – Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych  

przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 

 

1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie 

Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona,   w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  

w niniejszym rozdziale, składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (podpisane podpisem zaufanym 

lub osobistym). 

3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania 

Zamawiający nie żąda (oprócz oświadczenia składanego wraz z ofertą) innych 

dokumentów. 

4. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu  

dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający żąda od 

wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu 

potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 

prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.  

Uwaga! Zamawiający nie wezwie do złożenia ww. podmiotowego środka dowodowego, 

jeżeli 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, dane umożliwiające dostęp do 

tych środków. 
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5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi  

ich prawidłowość i aktualność. 

 

Rozdział IX – Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą 

 

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  

w niniejszym rozdziale, składa się w formie elektronicznej  lub w postaci elektronicznej pod 

rygorem nieważności. 

 

1. Dokumenty składane wraz z ofertą. 

1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ). Formularz musi być złożony  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym  

dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII SWZ. Oświadczenie to stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale VIII niniejszej SWZ. 

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 2. 

Oświadczenie składają odrębnie: 

  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa składa każdy z wykonawców. Oświadczenia  

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 

  wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z zobowiązaniem, o którym mowa  

w ppkt. 5), 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. 

3) Pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 

pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący 
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swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania 

umowy. 

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  

z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie 

publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza  

się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

4)   Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta  

lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega,  

że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r poz. 1076 i 1086). Dokument musi 

być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

2. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych. 

1)  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia  

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie  

lub poprawienie lub 

  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

2)  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 

o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

3)  Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2,  

lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego,  

może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji  

lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 
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warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie 

takich informacji lub dokumentów. 

 

Rozdział X – Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

Rozdział XI – Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w formie 

elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem 

nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania  

na Platformie w sposób opisany w rozdziale II dział II SWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej  

niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 

wskazanymi w rozdziale IX SWZ. 

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 

postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w rozdziale II SWZ. 

 

Rozdział XII – Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert,  

termin związania ofertą 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2022 r do godz. 10:00 za pośrednictwem 

Platformy na adres : https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2022r o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie ofert 

wczytanych na Platformie. 

3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. 

4.  Zamawiający: 

1)  udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (najpóźniej przed otwarciem 

ofert), 

2)  udostępni niezwłocznie po otwarciu ofert), na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. W przypadku awarii systemu miniPortal, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym w pkt. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 06.05.2022r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą, o którym mowa w pkt. 8, 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. 

9. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 9, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.   

 

Rozdział XIII – Badanie ofert 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem pkt. 2 dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści ( z wyłączeniem negocjacji, o których mowa w rozdziale III pkt. 3  

SWZ – jeżeli będą prowadzone). 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 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. 

4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego  

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda  

od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny  

lub ich istotnych części składowych. 
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5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% 

od: 

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,  

o których mowa w pkt. 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 

które nie wymagają wyjaśnienia, 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4. 

6. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 5, mogą dotyczyć w szczególności: 

1)  zarządzania procesem produkcji, świadczonych dostaw, 

2)  wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków realizacji 

dostaw, 

3) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska, 

5)  wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa  

na wykonawcy. 

8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami  

nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty. 

 

Rozdział XIV – Sposób obliczenia ceny 

 

1. Cenę wykonania całego zamówienia należy podać w złotych polskich w formularzu 

ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku 

VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Cena wykonania zamówienia musi obejmować również koszty transportu i wyładunku 

produktów żywnościowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 

na dzień składania ofert przepisami. 

4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym 

RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny  

(ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  Wartości 

kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu 
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po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym 

powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego  

jest niemożliwa do wypłacenia. Ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia 

ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta 

będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone, jako wielkości matematyczne znajdujące 

się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020r poz. 106 z późn. zm. ), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej  

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

Rozdział XV – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, 

 i sposobu oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się   kryterium - cena 

100 % (odrębnie dla każdej z części zamówienia). 

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę  

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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2) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1) lit. a)  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1), jeżeli  

ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 

określonym w dokumentach zamówienia. 

5) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,  

do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody  

na wybór jego oferty. 

6) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5), Zamawiający zwróci  

się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

7) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert zawierają taką sama cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli  

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. 

 

Rozdział XVI – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 

i terminie zawarcia umowy. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której  

m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym  

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin,  

na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego  

z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 

związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 

podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu 

zamówienia,  

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 
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6) określała sposób współdziałania podmiotów, 

7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych 

partnerów konsorcjum, 

8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum  

za wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez 

Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być 

pełnomocnik konsorcjum ). 

3. Jeżeli dwukrotna wysokość kapitału zakładowego jest mniejsza od przyszłego 

zobowiązania (umowy o wykonanie robót budowlanych), do zaciągnięcia zobowiązania 

lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym,  

a wykonawcą, wymagana jest uchwała wspólników (chyba, że umowa spółki stanowi 

inaczej). Obowiązek taki wynika z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.). Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia uchwały wspólników albo umowy, z treści której będzie 

wynikać prawo dla Zarządu Spółki do zaciągnięcia takiego zobowiązania. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 

pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako przedstawiciel 

wykonawcy, chyba że wykonawca samodzielnie będzie wykonywał wszystkie działania. 

 

Rozdział XVII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XVIII – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

 

1. Projektowane postanowienia umowy określa załącznik nr 5 do SWZ. Złożenie oferty jest 

jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących 

przypadkach i zakresie:  

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania w przypadku, gdy:  

a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin 

realizacji umowy; 

b) opóźnienie w dostawach nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy; 

b) wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie – termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej 

wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to 

jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy (w tym 

spowodowane stanem epidemii); 
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2) dopuszczalna jest zmiana produktu lub  rezygnacja z niego w przypadku  braku 

dostępności tego produktu na rynku lub na wniosek Zamawiającego lub na 

uzasadniony wniosek wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego.  

3. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 2 lub 

jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

4. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy 

strona o to wnioskująca zobowiązana jest   do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w 

terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

5.  Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy,  

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy; dowodami są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie  do 7 dni 

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga strona 

może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę,  

2) wezwać stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  

4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie.   

7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Z negocjacji treści zmiany umowy strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  

9. W przypadku sporu pomiędzy stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą 

do zmiany na realizację umowy – strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w 

celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół 

ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego. 

 

Rozdział XIX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
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zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 

zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym  

na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców 

lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  

lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany, 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny  

niż określony w ppkt 1, 

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi  

się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie:  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.    

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu  

oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli); 
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2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania 

albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, 

który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli  

jest on obowiązany do jego posiadania, 

5) określenie przedmiotu zamówienia, 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca  

się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie 

ustawy, 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania,  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, 

12) wykaz załączników. 

6. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu, 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej „Sądem Zamówień Publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  

– Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego  

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono 

zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia  

w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 
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Rozdział XX – Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

 

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 

umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek  

o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu 

sporu. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta 

także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie 

sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1 

3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału  

3 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XXI – Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie 

zamówienia jest jawne.  

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz  

z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak  

niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania 

dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania  

lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,  

o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

 

Rozdział XXII – Klauzula informacyjna 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 

dany 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”,  

informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Przedszkola 

Publicznego w Szamocinie, 
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2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest 

poprzez adres e-mail:  monika.lachowicz@onet.pl lub w sposób tradycyjny na adres 

Przedszkola, 

3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostarczanie produktów żywnościowych na potrzeby Gminnego Przedszkola 

Publicznego w Szamocinie 

4) prowadzonym w trybie podstawowym wg art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września  

2011 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.), 

5) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 75 ustawy Pzp, 

6) ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem 

o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy  

na wsparcie swojej działalności. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony 

jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku  

ze świadczeniem usług np. wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych 

obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach 

wszelkich danych, w tym danych osobowych, 

7) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane 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, 

8) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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, 

9) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

10) Wykonawca posiada:  

 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, 

11) Wykonawcy nie przysługuje:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

mailto:monika.lachowicz@onet.pl
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 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.  

12) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

13) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,  

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

  

Rozdział XXIII – Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego  

w toku postępowania 

 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie  

z przepisami krajowymi. 

2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Dostarczanie produktów żywnościowych na potrzeby Gminnego 

Przedszkola Publicznego w Szamocinie 

3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z 74 ust. 3, 4  

oraz art. 75 i art. 76 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 

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. 

5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym  

niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane 

osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony 

w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane 
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dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji,  

o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,  

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO  

i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Do obowiązków tych należą: 

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał 

i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego; 

 obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 

zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego. 

7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane  

w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

8. Zamawiający informuje, że: 

  Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 

wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania  

ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu 

terminu na ich wniesienie. 

 Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 

osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 

oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych  

z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia,  

czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, 

związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę  

od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 
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informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników. 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

    W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa  

w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 

danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. 

 

Wykaz załączników do niniejszej SWZ: 

Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1 e – opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy, 

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu   

                             warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik Nr 3 – projekt umowy. 

 

Opracował: 

Ryszard Dąbrowski  

 


