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Czudec, 2021-12-07 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZS.261.3.2021. 
Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Kształcenia 
Zawodowego przy Zespole Szkół w Czudcu w 2022 roku”. 
 
I. Dane zamawiającego: 
Zespół Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec 
REGON: 000567959 
RSPO: 44445 
NIP: 819-125-99-01 
Adres email: zs_czudec@wp.pl 
Adres strony internetowej: www.zsczudec.pl 
Numer telefonu/ fax: 17 277 10 13 
 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, 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/ oraz dodatkowo 
www.zsczudec.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129), (zwanej dalej również "ustawą 
Pzp"), a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych 
dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej 
niż progi unijne. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art. 275 ust. 1 
ustawy Pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 
"SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia  
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 

Centrum Kształcenia Zawodowego w celu żywienia zbiorowego otwartego w ramach 
praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
Zespołu Szkół w Czudcu. 

2) Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie na podstawie przekazywanych zamówień 
częściowych w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej, stosownie do potrzeb 
zamawiającego. 

3) Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy, artykuły spożywcze wymagają 
odpowiednio zorganizowanego procesu technologicznego, który wiąże się z 
organizacją transportu w określonych warunkach, tj. temperaturze oraz wilgotności. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych towarów w 
zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów podzielonych na 5 części: 
2.1 Część 1: Dostawa owoców, warzyw świeżych i przetworzonych  

CPV 03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy, 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne 
produkty, 15332100-5 Przetworzone owoce, 

2.2 Część 3: Dostawa napojów  
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CPV: 15981000-8 Wody mineralne, 15982000-5 Napoje orzeźwiające, 15980000-1 
Napoje bezalkoholowe, 15321000-4 Soki owocowe. 

2.3 Część 5: Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów  
CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce 
lub roślinne. 

2.4 Część 6: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich  
CPV 15810000-9 Pieczywo i świeże wyroby piekarskie, ciastkarskie, 

2.5 Część 7: Dostawa produktów spożywczych  
CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 03142500-Jaja, 15893000-4 Produkty 
suszone, 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą 
liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia – (część 1,3,5,6,7.) Oferta 
musi obejmować całość poszczególnych części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia oferty częściowej w ramach jednej części. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzach cenowych 

stanowiących załączniki do SWZ. 
7. Określona w Formularzach cenowych ilość artykułów spożywczych jest ilością szacunkową, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości produktów. 
Powyższe nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup 
pozostałej ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy 
odszkodowania za ich nie zamówienie. 

8. Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia – 
poniższe zapisy dotyczą wszystkich części będących przedmiotem zamówienia: 
8.1 Artykuły spożywcze muszą być dostarczone w opakowaniach jednostkowych 

opisanych w formularzach cenowych lub w opakowaniu o gramaturze bardzo 
zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 

8.2 Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę 
własnym transportem do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole 
Szkół w Czudcu, ul. Starowiejska 2, 38-120 Czudec oraz wniesienie towaru do 
pomieszczeń magazynowych w budynku. Koszt i ryzyko transportu ponosi 
Wykonawca. 

8.3 W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub 
równoważny” (zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP), gdy przedmiotu zamówienia nie 
można opisać w bardziej precyzyjny i zrozumiały sposób Zamawiający może w opisie 
przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub 
równoważny”. Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub 
lepszych, niepogorszonych. 

8.4 Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż 
podane w formularzu cenowym, przy czym równoważne oznacza zastosowanie 
artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach 
spożywczych podanych w formularzach cenowych. 

8.5 Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-
epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między 
innymi: 
a) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty, 
b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin 

przydatności do spożycia, 
c) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne 

pojazdu. 
8.6 Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom 

sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 r. poz. 
2021 ze zm.). 
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8.7 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku 
do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami 
europejskimi. 

8.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, 
jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do 
spożycia danego produktu bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich 
warunkach. 

8.9 Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczanych 
produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu 
produktów przeterminowanych lub nieświeżych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 

(dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt. 8). 

12. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcom: 
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

13. Wymagania stawiane wykonawcy: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
14. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia  
Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia dla wszystkich części: 12 miesięcy od 
dnia 01.01.2022 r. 
   
V. Podstawy wykluczenia  
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 109 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2, 5 i 6, 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,  
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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.  
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) została złożona po terminie składania ofert;  
2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;  

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;  
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  
13) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny 
sposób; 

14) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w 
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ 
na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe.  

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
oświadczenia oraz dokumenty. 

8. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie 
oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia 
jego oferty w zakresie innego zadania. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 
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Dotyczy wszystkich części: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
Dotyczy wszystkich części: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Dotyczy wszystkich części: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej, 
Dotyczy wszystkich części: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby – nie dotyczy. 
 
VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych  
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie to 
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, 
stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. 

3) Formularz cenowy na części, na które wykonawca składa ofertę – wypełniony i 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców.  

2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
3. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej – nie dotyczy. 
4. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów 

i oświadczeń: 
1) Oświadczenia Wykonawcy, składane są w oryginale w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do 
reprezentowania ww. podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za 
zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiedni 
podmiot (Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą), jest równoznaczne z poświadczeniem 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

4) Wykonawca może przekazać dokumenty lub oświadczenia w formie pliku zawierającego 
skompresowane dane. W takim przypadku opatrzenie kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym tego pliku jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za 
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym 
pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych przez inny odpowiedni podmiot, którego 
dotyczą przekazywane oświadczenia lub dokumenty. 

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
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właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć 
w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również 
notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa. 

6) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

7) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

  
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikatorem 
Postępowania. 
Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny 
jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki.  

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

5) 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 
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Uczestnicy niniejszego postępowania akceptują 
postanowienia wyżej wymienionych Regulaminów. 

6) 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. 

7) Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ. 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

1) Mariola Ślipska tel.172771013 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji warunków zamówienia.  

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz www.zsczudec.pl.  

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców 
4. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.zsczudec.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa 
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

X. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 2022-01-13. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Forma oferty oraz oświadczenia: 

1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

2) W zakresie procedury podpisywania oferty odpowiednim podpisem, czyli składania 
właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej, prawidłowym będzie 
złożenie oferty w ten sposób, że wykonawca przekazuje zamawiającemu zaszyfrowany 
plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem 
podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty 
podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby 
wykonawca przekazał zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów 
elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które 
najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako 
plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym 
wprost stanowi § 8 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. z 2020 r., 
poz. 2452). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zsczudec.pl/
http://www.zsczudec.pl/
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3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych PDF, DOC, DOCX. Ze względów technicznych 
rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150 MB. 

7) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
9) 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. Po upływie 
terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

2. Przygotowanie oferty: 
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII.1 

niniejszej specyfikacji.  
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki 
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku. Tak 
wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w 
tym m.in. z zapisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

9) W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, że: 
a) wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego;  
b) wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
c) wskazuje wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  
d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie 
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynikało będzie, które dostawy wykonają 
poszczególni Wykonawcy. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona 
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na 
jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

7) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII SWZ w sprawie dokumentów 
wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania 
i oceny ofert: 
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 

oświadczenia wykonawcy, innych dokumentów lub oświadczeń na zasadach 
określonych w art. 128 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 
wyznaczając jednocześnie 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 koszt, lub ich 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 niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda 
od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub 
kosztu, lub ich istotnych części składowych.  
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, 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. 

5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) 
informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Czudcu (zwany dalej 

„ZS”) reprezentowany przez Dyrektora – Pana Ryszarda Wacko. 

Nasze dane kontaktowe: 
1) adres do korespondencji: ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec 



10 

 

2) adres poczty elektronicznej:  zs_czudec@wp.pl 
3) numer telefonu:  17 277 10 13. 

2. Inspektorem ochrony danych w ZS jest Pani Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, 
do której należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 
danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
(ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami 
wykonawczymi, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach wraz z przepisami wykonawczymi) w celu prowadzenia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak 
również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego 
archiwizacji. 

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i 
osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest 
jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w 
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem 
publicznym. Odbiorcami danych mogą być też osoby upoważnione przez 
administratora, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa czy też umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego będą 
przechowywane przez cztery lata, a jeżeli umowa zawarta została na dłużej: do czasu 
wygaśnięcia umowy - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z art. 78 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
Dane osobowe pozostałych Wykonawców będą przechowywane przez pięć lat - po tym 
okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych (prawo to nie  może  
skutkować  zmianą  wyniku  postępowania ani zmianą  postanowień  umowy  w 
zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny, zaś jego realizacja nie będzie 
naruszać integralności protokołu i załączników); 

 prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej);  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą 
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa). 

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim 
zakresie mamy zastosować na adres e-mail Inspektora ochrony danych: 
rokita.rodo@op.pl. 
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO (kontakt - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:  
kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00). 

7. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia 
publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim 
udziału. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału  
w postępowaniu. 

mailto:rokita.rodo@op.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać do dnia: 2021-12-15 do godz. 10:00. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. XI 

niniejszej SWZ.  
4. Oferty zostaną otwarte dnia: 2021-12-15 o godz. 10:30. 
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

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

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty na każdą część uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie na poszczególne części winna obejmować wszystkie koszty 

i składniki związane z wykonaniem zadania oraz warunkami stawianymi przez 
zamawiającego.  

3. Cena może być tylko jedna na każdą część za oferowany przedmiot zamówienia, nie 
dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. Ceny za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia, należy wyliczyć 

w poszczególnych „Formularzach cenowych”, a następnie przedstawić w „Formularzu 
ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej.  
Dotyczy wszystkich części: 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia 

 
1. 

 
Cena 

 
60% 

 
P=(Cmin:C)x60 

Cmin – cena najmniejsza 
C – cena badana 
P – ilość punktów 

 
2. 

 
Termin realizacji 

dostawy od 
złożenia 

zamówienia 

 
20% 

1 dzień roboczy od złożenia zamówienia 
– 20 pkt  

do 2 dni roboczych od złożenia 
zamówienia – 10 pkt 

do 3 dni roboczych od złożenia 
zamówienia – 0 pkt 

W przypadku zaoferowania 
terminu realizacji dostawy od 
złożenia zamówienia 
dłuższego niż 3 dni robocze, 
oferta zostanie odrzucona 

3. Termin płatności 20% 
22-30 dni – 20 pkt 
15-21 dni – 10 pkt 

7-14 dni – 5 pkt 

 

5. Ustalenia dotyczące kryterium „termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia”: 
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Maksymalny termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia wynosi 3 dni robocze. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć artykuły żywnościowe w dni robocze w godzinach od 
08:00 do 09:00. 
Termin liczony będzie od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Przez dni robocze 
należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
W przypadku gdy dzień następujący po dniu złożenia zamówienia będzie dniem wolnym od 
pracy należy przyjąć, że dniem następującym po dniu złożenia zamówienia będzie odpowiednio 
kolejny dzień roboczy. 
W przypadku nie określenia „terminu realizacji dostawy od złożenia zamówienia” w formularzu 
ofertowym oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował maksymalny termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia tj. 3 dni robocze. 
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy od złożenia zamówienia dłuższego 
niż 3 dni robocze, oferta zostanie odrzucona. 
6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu 
czy nie podlega wykluczeniu. 
8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający w zakresie każdej z części podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:  
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały wybrane 
w zakresie każdej z części zamówienia – 1,3,5,6,7 oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz dodatkowo www.zsczudec.pl. Informacja zamieszczona 
na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1).  

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie 
poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, 
którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

5. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie 
internetowej postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz dodatkowo www.zsczudec.pl 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zsczudec.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zsczudec.pl/
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7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 
w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna 
z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 
3. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które 
przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone 
sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 
konieczność zawarcia aneksu. 

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje od: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany.  
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący 
przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, lub 
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2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia  
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora 
pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej 

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa 
zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 

 
XIX. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do 

załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód 
przekazania ogłoszenia BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i 
wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do 
protokołu postępowania  

3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się 
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. 

4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek, 
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Formularz cenowy część I. 
2. Formularz cenowy część III. 
3. Formularz cenowy część V. 
4. Formularz cenowy część VI. 
5. Formularz cenowy część VII. 
6. Formularz ofertowy wykonawcy. 
7. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu. 
8. Projekt umowy. 
9. Instrukcja użytkownika systemu miniPortal ePUAP. 

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