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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
ul. Piłsudskiego 31
42-470 Siewierz
NIP: 625 246 18 21
Numer telefonu: 32 67 41 335
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp1siewierz.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.sp1siewierz.pl/
Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /sp1siewierz/SkrytkaESP
II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (telst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129
z późn. zm.), o wartości mniejszej niż progi unijne dla dostaw, z możliwością składania ofert
częściowych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki
szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
stosownie do bieżących potrzeb, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących
przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 2021 z późn. zm.) składająca się
z następujących części:
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4

2.

3.

Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im
Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,
Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,
Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dla danej części zamówienia
formularze asortymentowo-cenowe – załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d do Specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ). Podane w formularzu asortymentowo - cenowym ilości
określają przewidywaną ilość produktów żywnościowych i Zamawiający zastrzega sobie
prawo zamawiania mniejszej lub większej ilości w zależności od potrzeb wynikających
ze zmniejszenia lub zwiększenia się liczby uczniów i pracowników szkoły uprawnionych
do korzystania ze stołówki szkolnej.
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie w ilościach wynikających
z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować
będą na podstawie pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony
przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
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4.

Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni
robocze w godzinach od 7.00 do 8.00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko
oraz nie będzie obciążać kosztami transportu Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych
znajdujących się w obiekcie Zamawiającego.
6. Wykonawca musi zagwarantować termin przydatności do spożycia dostarczanych
produktów nie krótszy niż 75 % okresu przydatności do spożycia określonego przez
producenta, licząc od dnia dostawy. Pracownicy Zamawiającego będą dokonywać
odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm
jakościowych, a także dokonywać sprawdzania zgodności cen z formularzem
asortymentowo - cenowym.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad
ilościowych, jakościowych bądź zbyt krótkiego okresu przydatności do spożycia.
W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru
Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie
dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie
zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie
odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii
towaru.
8. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez
Wykonawcę i muszą być dobrej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać
wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą
spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także
muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących dobrą
jakość.
6. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności: Jeżeli w dokumentach zamówienia
wskazane są znaki towarowe lub pochodzenie, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je traktować jako wskazane
przykładowo. Ilekroć mowa jest o „produkcie, typie lub np…” należy przez to rozumieć
produkt (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie, parametrach, jakości,
nie gorszej niż zaproponowany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami
równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia
z załączoną dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od
założonych w dokumentach zamówienia oraz będą zgodne pod względem wielkości,
rodzaju, właściwości, składu. Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, nazwy służą
jedynie do określenia cech jakościowych produktów, a nie są wskazaniem na
producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu
przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia
produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości. Przez jakość należy rozumieć
zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentach
zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia nie wykracza poza powszechnie ustalone standardy jakościowe
rozumiane jako typy lub gatunki znormalizowane, odpowiadające przeciętnym,
oferowanym w powszechnej ofercie standardom. Na koszty przedmiotu dostawy
składają się wyłącznie koszty związane z nabyciem towarów, tj. produkcją i transportem.
10. Dostarczane produkty spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej
dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa
w zakresie produktów żywnościowych.
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11. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie
ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych
i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo –
cenowym dla danej części.
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamówienie dzieli się na
następujące części:
Część 1 – Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa
Siewierskiego w Siewierzu (w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce
i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze
zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty
spożywcze)
zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do Specyfikacji
warunków zamówienia.
CPV: 15000000-8; 15500000-3; 15511000-3; 15330000-0; 03142500-3; 15600000-4;
15400000-2; 15220000-6, 15800000-6
Artykuły spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych
opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę
przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane artykuły
spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie
niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.
Część 2 – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1b do Specyfikacji
warunków zamówienia.
CPV: 15100000-9
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych
opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty,
pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych.
Część 3 – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1c do Specyfikacji
warunków zamówienia.
CPV: 15300000-1
Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być
dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie
powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak
zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed
uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych.

4

Część 4 – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1d do Specyfikacji
warunków zamówienia.
CPV: 15810000-9
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie powinny być dostarczane w koszach
plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak
uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być
ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem
jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też właściwości organoleptyczych.
Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia.
IV. Składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, dwóch lub
wszystkich Części zamówienia.
V. Składanie ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny
niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.
VI.

Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów,
umowy ramowej, katalogów elektronicznych, zaliczek na poczet wykonania
zamówienia, wymagań wynikających z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, ograniczeń
wynikających z art. 94 ustawy Pzp, zwrotu kosztów w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, składania ofert w postaci
katalogów elektronicznych, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, wymagań
w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp ani
ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 261 ustawy Pzp, dotyczącym unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, kiedy to
Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
VIII.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
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IX.
1.
2.
3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 111 ustawy Pzp,
Wykonawcę:
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),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew 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 szczególnością jeżeli należąc do tej samej grupy
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4.
5.

6.

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 ustawy Pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 3 ppkt 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.
Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający
wyklucza Wykonawcę.

X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy, w tym
podmiotowe środki dowodowe
1.

Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą w danej Części złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ,
2) Formularz asortymentowo-cenowy:
a)

w Części 1 – Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Księstwa Siewierskiego w Siewierzu – wg zał. nr 1a,
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b)

w Części 2 – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu – wg zał. nr
1b,
c) w Części 3 – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu – wg zał. nr 1c,
d) w Części 4 – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu – wg zał.
nr 1d,
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie
podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 2 do SWZ.
2.

Oferta podmiotów występujących wspólnie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie
spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp).
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań
przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 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.
4) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) (wg załącznika 2 do SWZ) składa
odrębnie każdy z Wykonawców.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający
będzie
komunikował
się
z
Wykonawcami,
informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do
komunikowania się z Wykonawcami
1.

2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
8

3.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
dostępnym
pod
adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie
może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: sekretariat@sp1siewierz.pl
9. Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
10. W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawcy powinni się posługiwać
32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu a nie Identyfikatorem postępowania
nadawanym przez Platformę e-Zamówienia. W sytuacji, w której Wykonawca składając
ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta
taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej
odszyfrowanie.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń
za
pomocą
poczty
elektronicznej,
na
adres
email
sekretariat@sp1siewierz.pl 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.
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
nie wpłynął w terminie, o którym mowa w zdaniu drugim, Zamawiający może, ale nie
musi, udzielić wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz
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z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
14. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu
do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść
jest udokumentowana.
15. Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się
z Wykonawcami jest: Monika Dyduch, tel. 513 52 56 52.
XII.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII.
1.
2.

3.

XIV.
1.

2.

3.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11
stycznia 2022 r.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
Opis sposobu przygotowywania oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej
w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem 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, w szczególności w formatach: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis osobisty to zaawansowany
podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą
certyfikatu podpisu osobistego. Podpisem osobistym dysponują osoby posiadające
e-dowód.
Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik
z kluczem. publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu
opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego
chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Na dole strony, pod datą składania ofert,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

dostępny jest przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty. Jego kliknięcie otworzy okno
umożliwiające wybranie pliku, który chcemy zaszyfrować. Wybrać można cały folder,
bądź kilka poszczególnych plików. Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany do
archiwum. Po zaznaczeniu folderu do zaszyfrowania system wyświetli ostrzeżenie –
Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej
zaszyfrowane pliki. Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on
zapisany na komputerze użytkownika. Tak przygotowany plik należy przesłać przez
formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty/ wniosku użytkownik (Wykonawca) zobaczy
na ekranie sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres
email użytkownika. Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on
potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty.
Szczegółowy sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal-ePUAP na https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortalePUAP.pdf
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
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 następuje 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.
Nie dopuszcza się, aby podpisany został jedynie formularz do komunikacji (formularz
złożenia oferty) dostępny na etapie przesyłania oferty za pośrednictwem ePUAP.
Formularz do złożenia oferty udostępniony przez miniPortal/ePUAP, może (lecz nie
musi) być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika. Podpis złożony jedynie na tym
formularzu nie wywiera skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty
Wykonawcy. Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, to oferta a nie formularz elektroniczny za
pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym
podpisem. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem
elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone 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).
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez
uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu
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na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy
Pzp.
10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP).
11. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone
w oryginale (dopuszczalne jest również zeskanowanie oferty / oświadczenia
Wykonawcy pierwotnie wytworzonych przez niego w postaci papierowej, tj.
przekształcenie ich w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałych w ten
sposób dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy).
12. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli
pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa
(skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej przez mocodawcę. Poświadczenia może dokonać
również notariusz, opatrując pełnomocnictwo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
XV.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.
2.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
Sposób składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortalePUAP.pdf
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
13 grudnia 2021 r. do godz. 10.00.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania
oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten
numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego
wycofania oferty.
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej
oferty.
Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10.30.
Otwarcie ofert jest niepubliczne.
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3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej

4.

5.

6.
7.

8.

XVI.
1.

2.

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający,
niezwłocznie
po
otwarciu
ofert,
udostępnia
na
stronie
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których
oferty zostały otwarte,
2) cenach zawartych w ofertach.
W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego,
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegajcie na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiaj o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w pkt 7 lit. c, Zamawiający wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się
za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
Sposób obliczenia ceny
Ceną ofertową jest cena brutto za poszczególne części zamówienia i winna być podana
w PLN cyfrowo i słownie. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia
Wykonawcy, a służy do porównania cen złożonych ofert.
Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości
faktycznie dostarczonych produktów w ramach realizowanego zamówienia oraz
podanych cen jednostkowych. Cena winna obejmować cały zakres przedmiotu
zamówienia w poszczególnych częściach:
Część 1 - artykuły spożywcze (w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone
owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i
tłuszcze zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne
produkty spożywcze) wg formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego
załącznik nr 1a do Specyfikacji warunków zamówienia,
Część 2 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne wg formularza
asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 1b do Specyfikacji warunków
zamówienia,
Część 3 – owoce, warzywa i podobne produkty wg formularza asortymentowo –
cenowego stanowiącego załącznik nr 1c do Specyfikacji warunków zamówienia,
Część 4 - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie wg formularza
asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 1d do Specyfikacji warunków
zamówienia.
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2.
3.
4.

Wypełnione i podpisane formularze asortymentowo- cenowe wg zał. 1a - 1d muszą
być dołączone do oferty.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę za poszczególne części. Oferty z cenami
wariantowymi będą odrzucone.
Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (odwrotne obciążenie VAT) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.
zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwot podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. W
ofercie, o której mowa powyżej Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzi do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

XVII.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
XVIII.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach:
CENA o wadze 100%
Sposób oceny ofert:
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności od
najniższej ceny do najwyższej.
Zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert ponieważ określił
w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do elementów
składających się na przedmiot dostawy. Dokumenty zamówienia wskazują parametry
asortymentu, które będą musiały być spełnione przez dostawcę. Przedmiot zamówienia nie
wykracza poza powszechnie ustalone standardy jakościowe rozumiane jako typy lub gatunki
znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie
standardom. Na koszty przedmiotu dostawy składają się wyłącznie koszty związane
z nabyciem towarów, tj. produkcją i transportem. Dokumenty opisujące przedmiot
zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą
przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny.
W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako
jedynego kryterium oceny oferty, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.
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XIX.

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

XX.

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w pkt 6 ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy przed zawarciem umowy będą zobowiązani do przedłożenia umowy
łączącej te podmioty (np. umowa konsorcjum).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.
XXI.

1.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
Projektowane postanowienia umowy są wiążące i nie podlegają negocjacjom.

15

2.

Wykonawca akceptuje postanowienia umowy składając oświadczenie na formularzu
oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania istotnych zmian w umowie, w następującym zakresie:
1) Zmiana ilości zamawianych produktów żywnościowych względem przewidywanej,
na mniejszą lub większą, w zależności od potrzeb wynikających np. ze zmniejszenia
lub zwiększenia się liczby uczniów lub pracowników szkoły uprawnionych do
korzystania ze stołówki szkolnej, zmiany liczby dni nauki szkolnej, zmiany
zapotrzebowania na ilości produktów, rezygnacji z realizacji części zamówienia,
w tym z powodu zdarzeń wynikających z epidemii spowodowanej koronawirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 lub z uwagi na inne okoliczności,
które powodują, że wykonanie umowy bez zmiany jej zakresu wywołałoby
u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu realizacji umowy lub
powodowałoby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych. Powyższa
zmiana nie wymaga aneksu do umowy. W wyjątkowych przypadkach,
w szczególności w przypadku braku stacjonarnych zajęć szkolnych z uwagi na
występowanie choroby COVID-19, przewiduje się możliwość ograniczenia
wszystkich dostaw o maksymalnie 90 % (minimalny poziom realizacji dostaw
wyniesie 10 %).
2) Zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia dostaw, wynikająca z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w razie podpisania umowy
w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji usług w terminie pierwotnie
określonym lub zawieszenia wykonywania umowy.
3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innych zdarzeń spowodowanych epidemią lub
inną siłą wyższą, w szczególności w przypadku zawieszenia nauki stacjonarnej
w szkole, zamknięcia szkoły, skierowania poszczególnych klas na kwarantannę lub
objęcie kwarantanną dzieci korzystających z obiadów, a także w przypadku
zamknięcia stołówki szkolnej lub braku możliwości realizacji umowy z powodu
zdarzeń spowodowanych epidemią lub siłą wyższą. Termin wykonania umowy może
zostać skrócony o okres trwania ww. okoliczności.
4) Rezygnacja z zamawiania danego produktu żywnościowego, w szczególności
z uwagi na zmianę przepisów prawa albo wprowadzenia zakazu sprzedaży danego
produktu żywnościowego. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
5) Ceny jednostkowe produktów wymienionych w formularzach asortymentowo –
cenowych mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Cena
brutto może zostać zwiększona lub zmniejszona o wartość wynikającą ze zmiany
stawki VAT.
6) Ceny jednostkowe produktów wymienionych w formularzach asortymentowo –
cenowych mogą ulec zmianie z powodu okoliczności spowodowanych
nieprzewidywalną i znaczącą zmianą (min. o 50 %) cen na rynku artykułów
żywnościowych. (np. z powodów suszy, pomoru zwierząt, wzrostu cen importu, itp.)
udowodnionej przez Wykonawcę. Potrzeba dokonania zmian cen powinna być
przez Wykonawcę uzasadniona na piśmie. Zmiany te mogą być dokonywane nie
częściej niż raz na kwartał.
Zmiana umowy w przypadkach określonych w pkt 2, 3, 5 i 6 powinna nastąpić w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
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XXII.
1.

2.

3.
4.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

XXIII.

1.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz informacje o przetwarzaniu
i udostępnianiu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Siewierzu jest Dyrektor.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Szkole: e-mail:
inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,
5) dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana1,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych2,
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na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO4,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9) Pani/Panu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do
upływu terminu na ich wniesienie.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust.
1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników.
−

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

XXIV.

Podsumowanie końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz.
1129 z późn. zm) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
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Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Formularz asortymentowo-cenowy Część 1 – załącznik nr 1a
3. Formularz asortymentowo-cenowy Część 2 – załącznik nr 1b
4. Formularz asortymentowo-cenowy Część 3 – załącznik nr 1c
5. Formularz asortymentowo-cenowy Część 4 – załącznik nr 1d
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
7. Wzór umowy – załącznik nr 3
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