
1 

SPIS TREŚCI: Zatwierdzam 
Dyrektor 
Halina Kucznier 
Dnia 23.11.2021 r. 
Numer sprawy: ZP/4/2022 
Oznaczenie sprawy: DPS.DAGR.271.4.2021.KJ 

          

  SPECYFIKACJA  

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
(dalej także: SWZ) 

 

 
 
 

 

 

 

 

w  trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji  

 

 

 

pn. 

 

„Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w 

Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rościsławice – Listopad  2021 
 
 

            

 

 



2 

 

I. Informacje ogólne  

II Tryb udzielenia zamówienia.  

III Opis przedmiotu zamówienia  

IV. Termin wykonania  

V. Warunki udziału w postępowaniu  

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania wskazane w art. 108 ust. 1 i art. 109 

ust. 1 PZP  

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ  

IX. Termin związania ofertą  

X. Opis sposobu przygotowania ofert  

XI. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego  

XII. Podwykonawcy  

XIII. Termin składania i otwarcia ofert  

XIV. Opis sposobu obliczania ceny  

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

XIX. Dodatkowe postanowienia SWZ  

XX. Wykaz załączników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Rozdział I 

Informacje ogólne 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Trzebnicki, 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,          NIP  

915-16-05-763  - Dom Pomocy Społecznej, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego 33  

 

Adres strony internetowej: www.dpsobornikislaskie.pl 

Adres poczty elektronicznej: pa@dpsobornikislaskie.pl  

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

 1) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/  

 2) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz poczty elektronicznej 

pa@dpsobornikislaskie.pl  

3) Adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpsobornikislaskie.pl 

 

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej zwane „PZP” lub „ustawą”.  

Zgodnie z treścią art. 275 pkt 1 ww. ustawy, zamawiający udziela zamówienia w trybie 

podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą 

ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  

2. Przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego, w 

rozumieniu art. 7 pkt 33) PZP, o wartości mniejszej niż progi unijne.  

 

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa zadania: „Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w    
Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach”.   

2. Przedmiot zamówienia:  

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla 
Filii w Rościsławicach, szczegółowo określonych w pakietach (częściach) formularza 
cenowego (załącznik nr 2). Transport ww. produktów na koszt i ryzyko własne Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach: 

 

Pakiet 1 -  A -  Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie  CPV   15810000-9 

Pakiet 2 -  B -  Drób, produkty drobiowe    CPV   15112000-6, 15131500-0 

Pakiet 3 -  C -  Mięso i wędliny  CPV   15100000-9 

Pakiet 4 -  D -  Jaja   CPV   03142500-3 

Pakiet 5 -  E -  Produkty mleczarskie  CPV  15500000-3 

 

 

http://www.dpsobornikislaskie.pl/
mailto:pa@dpsobornikislaskie.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:pa@dpsobornikislaskie.pl
http://www.dpsobornikislaskie.pl/
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Pakiet 6 -  F -  Różne produkty spożywcze, oleje i tłuszcze, warzywa mrożone, 

produkty   przemiału ziarna CPV  15800000-6, 15400000-2, 

15331170-9, 15600000-4 

Pakiet 7 -  G -  Ryby przetworzone i konserwowane  CPV  15200000-0 

Pakiet 8 -  H -  Warzywa i owoce, jabłka, ziemniaki  CPV  03200000-3 

 

3. Wykonawca gwarantuje,  że dostarczany towar będzie zgodny z warunkami HACCP. 

4. Wykonawca do każdej dostawy załączy aktualne świadectwo jakości. 

5. Produkty muszą być świeże, o określonej wadze z zachowaniem daty do spożycia bez 

uszkodzeń mechanicznych, pleśni, zepsucia i zwiędnięcia. 

6. W przypadku reklamacji przez Zamawiającego jakości towaru, Wykonawca niezwłocznie 

wymienia towar na inny o jakości zapisanej w SWZ. 

7. (Standardy jakościowe) Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze o jakości zgodnej 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywności, normami i certyfikatami w 

szczególności spełniające wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz aktów 

wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie 

Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczanych produktów. 

8. (Koszt cyklu życia produktu) Dostawy i ich cena uwzględniają wszelkie możliwe kolejne 

lub powiązane fazy istnienia produktów spożywczych, w szczególności badanie, rozwój, 

projektowanie, przygotowanie, produkcję, testowanie, opakowanie, transport, magazynowanie, 

logistykę, dostawę, rozładunek z wyjątkiem kosztów przetworzenia we własnym zakresie 

Zamawiającego na potrzeby przygotowania posiłków oraz usunięcia i utylizacji pozostałych 

resztek. 

 
 

Rozdział IV 

Termin wykonania 

 

1. Termin wykonania zamówienia: 

     Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2022  r. do dnia 31 grudnia   
2022 r. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, Filia w Rościsławicach,  ul. Polna 43, 
Rościsławice, 55-120 Oborniki Śląskie. 

 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 PZP  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie określa wymagań w 

zakresie spełniania tego warunku 

 b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania 

tego warunku;  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku;  

d) zdolności technicznej lub zawodowej- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: - wykonał 

należycie lub również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej jednej dostawy odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia 
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o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty brutto oraz dysponuje lub będzie 

dysponować podczas dostaw potencjałem technicznym w postaci środka transportu do 

przewozu żywności . 

 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać 

warunki określone w rozdziale V pkt.1.2, przy czym warunek dotyczący doświadczenia musi 

spełnić samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden Wykonawca nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania. 

 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa powyżej, w rozdziale V pkt. 1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w  szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy 

złożyć do oferty, podpisane przez podmiot udostępniający swoje zasoby.  

2) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 112 ust. 2 pkt 3,4 PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Wykonawca musi złożyć 

oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby potwierdzające, że podmiot ten nie 

podlega wykluczeniu z postępowania - wzór załącznik nr 2a do niniejszej SWZ. Oświadczenie 

podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby.  

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powołać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

 

Rozdział VI 

Podstawy wykluczenia 

 

1. Zgodnie z art. 108 ust 1 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 PZP, wyklucza się 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,  
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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 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

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

2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Zamawiający wyklucza wykonawcę:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
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zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VII 

 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a 

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Informacje ogólne:  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu:  

a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

adres skrzynki ePUAP: /dpsobornikislaskie/SkrytkaESP  

c) oraz poczty elektronicznej: pa@dpsobornikislaskie.pl  

 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

wynosi 150 MB.  

6) Do formularza do składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym 

rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku 

należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować je na 

stronie miniPortalu. Do zaszyfrowania można wybrać pojedyncze pliki, które po zaszyfrowaniu 

automatycznie będą miały format .zip. Można również zaszyfrować cały folder – musi on być 

skompresowany do archiwum. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie 

znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki.  

7) 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.  

8) Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

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

 

2. Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

 

1) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania.  

2) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
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3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki 

powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym i zaszyfrowane.  

7) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu i inne wymienione w Rozdziale X pkt 18, w zakresie wskazanym w 

niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę.  

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 mini portalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty.  

 

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

 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: pa@dpsobornikislaskie.pl . Dokumenty elektroniczne, składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.  

3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 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).  

4) Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - zarówno z Zamawiającym 

jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w 

niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny.  
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Rozdział VIII 

Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ 

 

1. Zgodnie z art. 284 PZP Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.2, przedłuża 

termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 

złożenia odpowiednio ofert.  

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

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

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których 

mowa w art.280 ust.2 i 3 PZP, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio 

SWZ.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

 

Rozdział IX 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 

upływa termin składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

 

 

Rozdział X 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi 

częściami niniejszej SWZ.  

2. Ofertę należy sporządzić stosując się do wymagań określonych w niniejszej SWZ.  

3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.  

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

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym pod rygorem nieważności.  

5. Oferta oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w 

postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

6. Ofertę należy sporządzić w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. Każdy 
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dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

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

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 

zwane „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane „upoważnionymi 

podmiotami” jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

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

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 8 dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 

dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10 .Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 8, może dokonać także notariusz.  

11.Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 8 - 10, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

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

oryginału. 

 12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

 13.W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

 14.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 13 dokonuje w przypadku:  

1)podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2)przedmiotowego środka dowodowego - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3)pełnomocnictwa – mocodawca.  

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 13, może dokonać również notariusz. 

16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
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poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. Sposób złożenia oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został opisany w 

Rozdziale VII punkt 2 SWZ.  

18. Do oferty należy dołączyć:  

 

1) Formularz ofertowy - zaleca się wykorzystanie formularza, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu ofertowym.  

 

2) Formularz cenowy - Załącznik nr 1a do SWZ.  

 

3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne, konsorcjum;  

 

oferta, tzn. w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej), w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie elektronicznej kopii (np. skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej) kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.  

- Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego.  

 

5) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125. ust. 1. 

ustawy PZP - wzór oświadczenia dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2, a dla podmiotu 

udostępniającego zasoby – Załącznik nr 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

 

 

niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców.  

celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.  

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z Oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby.  

 

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy składającemu ofertę - o udostępnieniu 

zasobów (należy wskazać jakie to są zasoby) w celu spełnienia warunków udziału w 
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postępowaniu. Zobowiązanie składa do oferty i podpisuje podmiot udostępniający swoje 

zasoby.  

 

W treści zobowiązania należy wskazać: 

 a) dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna 

nazwa, NIP, REGON, PESEL),  

b) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

c) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 d) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. Podpis pod tym oświadczeniem ma złożyć osoba umocowana do 

składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu.  

7) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;  

8) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy);   

9) Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, tzn. powinny odzwierciedlać 

rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.  

 

19. Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w 

art. 274 PZP:  

1) Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych:  

a) Wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  

b) Wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej jednej dostawy odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia 

o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty brutto wraz z podaniem dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane.  

c) Opinii inspektora sanitarnego dotycząca: pozwolenia na przewóz żywności środkami 

transportu wskazanymi w załączniku 

d) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia:  

 

1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w: Załącznik nr 2b do SWZ  

 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 

 c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 

 d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, 

 f) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy PZP.  

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę – Załącznik nr 3 do SWZ; 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

oświadczenia (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z wykonawców.  

d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji;  

e) w przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 

ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

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

dokumentu, o którym mowa powyżej, lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich 

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

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

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

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

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

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

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

zamieszkania wykonawcy. Przepis § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio.  

3) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

4) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

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

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, składa się w formie elektronicznej, w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub 

w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70 ustawy PZP. 

 

Rozdział XI 
ZASADY UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia  

publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na 

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

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.  
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4.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania.  

 

Rozdział XII 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim 

przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw firm podwykonawców - 

zgodnie z treścią Formularza oferty - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

 

Rozdział XIII 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 1) Termin składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 

do dnia 01.12.2021r. do godz. 09:00.  

2) Termin otwarcia ofert:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2021r. o godzinie 09:30. 

 2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

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

odszyfrowania.  

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowanie informacje o: 

 5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

prowadzonego postępowanie.  

 

 

Rozdział XIV 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 2. Cenę brutto oferty stanowi suma WARTOŚCI BRUTTO konkretnych TOWARÓW 

formularza cenowego w ramach danego pakietu (części zamówienia).  

3. Sposób obliczania WARTOŚCI BRUTTO konkretnego TOWARU: 

WARTOŚCI BRUTTO konkretnego TOWARU = WARTOŚĆ NETTO konkretnego 
TOWARU + KWOTA VAT 

 gdzie: 

WARTOŚĆ NETTO konkretnego TOWARU = ILOŚĆ x CENA NETTO 

KWOTA VAT = WARTOŚĆ NETTO x STAWKA VAT 

4. Cenę brutto oferty i WARTOŚCI BRUTTO konkretnych TOWARÓW należy określić 
zgodnie z formularzem cenowym załączonym do SIWZ oraz postanowieniami niniejszego 
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rozdziału, w złotówkach zaokrąglając w dół do dwóch miejsc po przecinku.  

5. W cenie brutto oferty zawierają się wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez 
Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania, a także koszty cyklu 
życia. 

6. W ramach formularza cenowego Wykonawca winien również wskazać cenę netto oferty oraz 
CENĘ BRUTTO konkretnego TOWARU, gdzie: 

A) Cenę netto oferty stanowi suma WARTOŚCI NETTO konkretnych TOWARÓW 
formularza cenowego w ramach danego pakietu (części zamówienia).  

B) CENA BRUTTO konkretnego TOWARU =  WARTOŚĆ BRUTTO konkretnego 
TOWARU ÷ ILOŚĆ 

 

7. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jej 

załącznikach.  

8. Podana cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie będzie 

podlegać jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w projektowanych 

postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik 

nr 5 do niniejszej SWZ. 

9. Cena musi być podana w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.      

10. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.  

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ofertową podaną cyfrowo a słownie, za wartość 

właściwą zostanie przyjęta cena ofertowa podana słownie.  

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

13. Zgodnie z art. 225 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

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

od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

W tym celu oferta wykonawcy musi zawierać:  

1) informację dla zamawiającego, że wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

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

miała zastosowanie.  

 

 

Rozdział XV  

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

 

Kryterium                    Waga 

                                           cena brutto                         100 % 

 

Sposób obliczenia kryterium cena wg wzoru: 

 C =  [( Cn: Cb)] x 100%  
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gdzie:  

 C – liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto 

 Cn - cena najniższa;  

 Cb - cena badana. 

 

Rozdział XVI 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 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.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy, przy czym 

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w trybie korespondencyjnym. 

 4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty.  

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów przedłożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

 

Rozdział XVII 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

1. Istotne dla Stron postanowienia zawierają projektowane postanowienia umowy, które 

stanowią integralną część niniejszej SWZ – załącznik nr 5 do SWZ.  

 

Rozdział XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów PZP.  

2. Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, 

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

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; na zaniechanie przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do 

tego obowiązany.  

3. 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 dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 

Warszawie - sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX PZP pn. 

„Środki ochrony prawnej”.  

Rozdział XIX 

DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający nie wymaga, aby w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca/-cy (o ile będą realizowali niniejsze 

zamówienie) zatrudniał/-li na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia i 

wykonujące prace (czynności) w zakresie realizacji zamówienia.  

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 PZP.  

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

wykonawcom, o których mowa w art. 94 PZP.  

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.  

7. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 PZP. 22  

8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń, między zamawiającym a wykonawcą, w walutach 

obcych.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

10. Zamawiający nie zastrzega konieczności obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP.  

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w 

art. 93 PZP.  

14. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia wykonania należytego zabezpieczenia umowy.  
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Rozdział XX 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty  

Załącznik nr 1a - wzór formularza cenowego  

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy  

Załącznik nr 2a – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia składane przez podmiot udostępniający zasoby o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy  

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności  

Załącznik nr 4- wykaz dostaw  

Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy 

Załącznik nr 6 – opinia inspektora sanitarnego dotycząca środków transportu 

 

 

      


