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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedszkole nr 42 

41-707 Ruda Śląska, ul. Brzozowa 2 

Tel.  32 2437 897,   

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 póź. zm.) – dalej p.z.p.  

na 

 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla 

Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej przy ul. Brzozowej 2. 

 

Nr sprawy: MP42.2701.03.2022 

 

RUDA ŚLĄSKA, 22 LISTOPAD 2022 R. 

 

Zawartość specyfikacji: 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

 

1. Postanowienia SWZ 

część ogólna 

Rozdziały I do XXXIII 

2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 

3. Załącznik nr 1 a Szczegółowy formularz ofertowy 

4. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego 

zasoby o braku podstaw wykluczenia z 

postępowania oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca 

powołuje się  na jego zasoby 

6. Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia 

7. Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 

zamówienia 

8. Załącznik nr 6 Wykaz dostaw 

9.  Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

                                                                       

Dyrektor 

Ewelina Krysztoforska 

                           

                                     (podpis Kierownika Zamawiającego 

                                                                                    lub osoby upoważnionej) 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

Informacja ogólna: w treści SWZ przyjęto następującą numerację: 

 

 rozdziały - np. Rozdział I 

 ustępy - np. Rozdział II ust. 1 lub Rozdział XIII ust. 10.1. lub Rozdział XIX ust. 3.2.1. 

 punkty - np. Rozdział XII ust. 2 pkt 1) i pkt 2) 

 litery – np. Rozdział XXI ust. 1. pkt 3) lit.a) 

 

ROZDZIAŁ I 

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES ORAZ INNE DANE                                                     

TELE-INFORMATYCZNE) 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 42 

UL. BRZOZOWA 2, 41-707 RUDA ŚLĄSKA 

 (dane do faktury: Nabywca: Miasto Ruda Śląska - Miejskie Przedszkole nr 42                               

, ul. Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska; NIP: 641-10-05-769) 

zwany dalej Zamawiającym 

 nr telefonu: tel. 32 243 78 97 

 adres poczty elektronicznej: mprzedszkole42@interia.pl 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

 strona internetowa: www.mp42.pl 

 strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem: 

https://www.mp42.bipinfo.pl i  https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Oferty należy składać poprzez platformę elektroniczną miniportal pod adresem: 

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

 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

z późn.zm.) zwaną w dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami 

niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi 

do tej ustawy. 

 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia 

negocjacji, co oznacza tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy. 

 

3. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny. 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

https://www.mp42.bipinfo.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

1. Nazwa zamówienia: 

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych)                      

dla Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej przy ul. Brzozowej 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ, tj. załącznik nr 4. 

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne 

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane 

15300000-1 - Owoce, warzywa i produkty podobne 

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 

15500000-3 - Produkty mleczarskie 

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 

15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

15900000-7 - Żywność, napoje, tytoń i produkty podobne 

3. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się                      

w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć 

udziału w postępowaniu.  

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

5. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się 

rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji właściwości użytkowych produktu 

wskazanego w niniejszej SWZ. 

6. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie                  

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje 

się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki 

towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące 

określone produkty, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub 

równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ IV 

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

2. Oferta częściowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia 

i zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:  

Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 

odrębnego postępowania. Dalsze dokonywanie podziału zamówienia nie znajduje 

uzasadnienia, a wręcz mógłby grozić ograniczeniem konkurencyjności, poprzez nadmierne 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

„rozdrobnienie” przedmiotu zamówienia i brak zainteresowania Wykonawców złożeniem 

oferty na zbyt mały wówczas zakres zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ V 

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

ROZDZIAŁ VI 

INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ZAMÓWIENIA                          

NA DODATKOWE DOSTAWY 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na zamówieniu 

dodatkowych dostaw, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ VII 

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ VIII 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej 

niż od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.  z zastrzeżeniem, iż umowę uważać się 

będzie za wykonaną w momencie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 

projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy                 

w sprawie zamówienia (cena ofertowa). 

ROZDZIAŁ IX 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ. 

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy                       

(tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z 

warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ. 

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy. 

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane                           

w Rozdziale XXIX SWZ 

ROZDZIAŁ X 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 

oraz 1a do SWZ. 

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ). 

Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych                       

w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

3. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT),  

będącą wynikiem pomnożonych cen jednostkowych.  

4. Zamawiający będzie dokonywać zakupów artykułów spożywczych według swoich 

potrzeb z zastrzeżeniem, iż szacunkowa ilość artykułów spożywczych może ulec 

zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu +/-10%) w zależności od faktycznych potrzeb 

Zamawiającego z tym, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć 

ceny podanej w pkt 3 formularza ofertowego. 

5.  Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT 

– cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki procentowej podatku VAT. 

6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego 

miejsca po przecinku). 

7. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1                       

do SWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ XI 

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH 

OBCYCH 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

 

ROZDZIAŁ XIII 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

1.Informacje ogólne: 

a) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej, 

b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto 

na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji, 

c) 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), 

d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji  wynosi 150 MB, 

e) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, 

f) Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

2. Złożenie oferty w postępowaniu: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

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 prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem, 

b) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, dostępnej na 

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

c) 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 2022 r. poz. 1233), 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, 

d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę, 

e) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 

f) 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, 

g) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert): 

a) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: do komunikacji dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej                  

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP, TED lub ID postępowania), 
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b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: mprzedszkole42@interia.pl 

c) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3b) adres 

email. 

4.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej 

„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych                            

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z póź. 

zm), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,                              

zuwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

5.Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów 

elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są formaty 

danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych                         

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2247) – zastrzeżeniem, iż Zamawiający 

dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty przetargowej) 

skompresowanych formatem .rar 

6.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału 

SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej 

SWZ. 
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7.W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

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 2022 r. poz. 1233), Wykonawca,                            

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

8.Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

9.W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 

dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument. 

9.1.W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

9.2 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 9.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
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w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

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

o którym mowa w ust. 11.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz. 

9.4.Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

10.Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe,  niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub  podpisem osobistym. 

10.1. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10.2.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 10.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
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podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca 

lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

10.3.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 10.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również 

notariusz. 

11.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

12. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie                           

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

13.Zgodnie z § 12 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 w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452): 
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„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru 

dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 

4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz 

informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają 

identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie 

dokładnego czasu i daty ich odbioru”. 

14. Wykonawcy zagraniczni: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale XIX (dokumenty w zakresie 

określonym w art. 108 ustawy Pzp) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak 

rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4 – powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.   

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4, zastępuje się je odpowiednio                      

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,                   

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych 

dokumentów. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
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ROZDZIAŁ XIV 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej                               

– przetargowej prowadzonego postępowania. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie                             

do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

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

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane                        

z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie 

przetargowej, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego 

postępowania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się                          

w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 

udostępnia na Platformie przetargowej. 
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8. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. 

 

ROZDZIAŁ XV 

OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do komunikowania się z Wykonawcami,                            

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Bogumiła Zdebel - intendent 

przedszkola. 

ROZDZIAŁ XVI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1 i 1a do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy  

miniPortal. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

3. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana 

wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                                             

W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku 

dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje 

się automatycznie podczas złożenia podpisu. 
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4. Wraz z ofertą należy złożyć: 

4.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,                 

w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, 

wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby przedstawia 

wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia  tego podmiotu 

oraz odpowiednio spełniania warunków udziału  w postępowaniu, w zakresie,              

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3                 

do SWZ) 

4.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia 

i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez 

żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym 

załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności,               

w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 

ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 

przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej                 
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i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać 

mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

4.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania                   

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów                          

(o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach 

określonych  w art. 118 ustawy). 

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, 

przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 

zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz. 

4.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („ (…), z którego wynika 

które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”) 

– o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). 

4.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie 

z wymaganiami SWZ. 
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6. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej                          

(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo                 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,          

w języku polskim. 

6.1 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz                  

z tłumaczeniem na język polski. 

6.2 Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 

6.3 Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania 

dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty zgodnie z ust. 3.3. 

niniejszego rozdziału SWZ, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych 

Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                    

i ogólnodostępnych baz danych. 

6.4 W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, 

zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę. Sposób zmiany lub wycofania oferty został opisany                            

w instrukcjach użytkownika, o których mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 5. rozdziału XIII 

SWZ – Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 

wysyłania  i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 

8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta 

Wykonawcy wraz z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie 
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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 ustawy. 

8.1 W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r.                

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1233) Zamawiający uzna 

zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

8.2 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane 

i stanowić oddzielną część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy 

opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna 

jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

8.3 Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, 

udostępnia się na wniosek. 

ROZDZIAŁ XVII 

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

– nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania               

w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 

wspólnicy podpiszą ofertę. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć 

wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ –                         

nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania                        

w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 

wspólnicy podpiszą ofertę. 
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Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu 

pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się                           

o udzielenie zamówienia. 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 

upoważnionego pełnomocnika). 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia                

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia                                              

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy 

wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: 

5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy                    

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który                            

w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego 

spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez 

wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika 

występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („ (…), z którego wynika które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”). 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym 

jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ XVIII 

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, 

musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie 

w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu 

„nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 

niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane 

siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ. 

2. Podstawy wykluczenia: 
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2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach,                       

o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki 

wykluczenia): 

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) 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 ze zm. 

), 

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 
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przebywającym wbrew 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 
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród 

warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy: 

 

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

3.4.1.Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej             

2 dostawy artykułów spożywczych, o wartości umowy co najmniej 20 000,00 zł brutto 

każda. 

 

W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany 

jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została 

wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagą do oceny spełniania warunku. 

 

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany 
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będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania 

braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie                

art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 

        oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2021 r. poz. 275), 

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 – zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie     w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez 

Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 

ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych 

środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 
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 w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1 

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

SWZ. 

 

Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,  

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wystawione   w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, 

o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

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

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

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

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

5.1.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 
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5.2. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń                             

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 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. 

ROZDZIAŁ XX 

KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                      

W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 

(dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 

3.4. rozdziału XIX SWZ). 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia (ust. 3.4. rozdziału XIX SWZ) Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa                                       

w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę                       
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z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy (na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.1 rozdz. XVI SWZ, 

składane wraz z ofertą). 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby                             

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu                 

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,                    

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności  

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał                     

on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

 

ROZDZIAŁ XXI 

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 
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1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 

1,2 i 5  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 

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. 

2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie                         

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 
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ROZDZIAŁ XXII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XXIII 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy miniPortal pod następującym adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/,  nie później niż do dnia 30.11.2022 r. do godziny 08:30 

Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na 

Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie 

Zamawiającego. 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 

niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona. 

 

ROZDZIAŁ XXIV 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 29.12.2022 r. 

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

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

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

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 
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związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia                       

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XXV 

TERMIN OTWARCIA OFERT  CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 9:00 na komputerze 

Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy  miniPortal  złożonych ofert, 

w kancelarii dyrektora. 

2. Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej 

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. 

ROZDZIAŁ XXVI 

INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT 

1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający 

może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń.                                                                                         

2. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dochodowych. 
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3. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

4. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej 

z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy. 

5. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 

przypadkach, określonych w ustawie. 

6. 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 złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, zgodnie z ust. 4 rozdz. XIX SWZ. 

7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający 

nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. 

8. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 

Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało 

informacje, o których mowa w art. 253 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XXVII 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

a) cena ofertowa – 100 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach) 

2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę 

punktów, wyliczoną w następujący sposób: 
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a) cena ofertowa - wg następującego wzoru: 

 

b)  

Cn 

I P =   ---------------   x  Zc 

Cb 

 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

I P – liczba punktów, 

Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 

Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 100 pkt 

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 

ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę.  

Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 

po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 

mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

Uwaga: Z uwagi na fakt, iż wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy 

zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 

SWZ Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 
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60%. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na 

fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny 

(tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który 

z Wykonawców go wykona). 

 

ROZDZIAŁ XXVIII 

INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XXIX 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie                     

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 

terminów określonych w art. 308 ust. 2 ustawy. 

2. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych                         

w ustawie, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową 

Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze. 

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu 

Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika 
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z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument 

pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki 

cywilnej), 

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 

z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie Ewelina 

Krysztoforska , nr telefonu: 32 243 78 97 

 

ROZDZIAŁ XXX 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego  

wykonania          umowy. 

ROZDZIAŁ XXXI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej 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. 
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3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

4. 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 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie                       

do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 

opatrzenia podpisem zaufanym. 

7. 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. 

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się: 

„1. Odwołanie wnosi się: 
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1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 

terminie: 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 

których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,                 

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 
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2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,                  

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu 

zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia                        

o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia 

w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia                            

o udzieleniu zamówienia albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, 

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.” 

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

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
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sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. 

10. 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, 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. 

11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 

skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 

ROZDZIAŁ XXXII 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy). 

ROZDZIAŁ XXXIII 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH ODOBOWYCH – RODO 

W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018r., przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

poniżej przekazujemy informacje, spełniając tym samym obowiązek informacyjny zgodnie z 

art. 13 ust. 1 i 2 RODO.  

1. Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole 

nr 42 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ulicy Brzozowej 2 (dalej 

Administrator).  
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2. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 32 250 41 41, 

pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres 

przedszkola z dopiskiem „IOD”.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych 

(produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej przy 

ul. Brzozowej 2, nr sprawy MP42.2701.03.2022 prowadzonym  w postępowaniu 

o wartości niższej niż próg unijny, tryb podstawowy, bez negocjacji. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP), w oparciu o art. 6 ust. 1 c) RODO                             

tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy                   

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne 

powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod                       

i środków, służących osiągnięciu założonych celów. 

5. Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być: 

5.1. podmioty, uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa, 

5.2. inni uczestnicy postępowania w trybie dostępu do informacji publicznej, 

5.3. pracownicy Administratora, na podstawie udzielonych upoważnień do przetwarzania 

danych,  

5.4. podmioty realizujące usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania 

przedszkola, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania 

danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.  

6. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących 

przepisów prawa oraz od okresu, wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego 

rzeczowego wykazu akt. 

7. Posiadają Państwo prawo do: 
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7.1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przy czym 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 (art. 8a ust. 2 PZP), 

7.2. prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), które nie może skutkować zmianą 

wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników, 

7.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – wystąpienie z tym 

żądaniem zgodnie z art. 8a ust. 4 PZP nie ogranicza przetwarzania danych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

8. Z uwagi na specyfikę gromadzenia danych, związanych z zamówieniami publicznymi oraz 

podstawą prawną ich przetwarzania, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych 

osobowych (art. 17 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy, dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

10. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, regulujących 

procedurę zamówień publicznych i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie, w jakim 

realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. Konsekwencją niepodania danych będzie 

odrzucenie oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.  

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak 

również nie będą podlegać profilowaniu.  

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Klaudia Kazanecka , e-mail: 

iod@gmainvest.pl 
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Zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska 

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w 

art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


