ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PIŃCZÓW
ul. 3 MAJA 10
28-400 Pińczów
Reprezentowanym przez:
Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie
Kozubów 54A
28-400 Pińczów
_________________________________________
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego:

Sprawa 4 / 2021
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SWZ”)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
na dostawę
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od równowartości kwoty 214 000 euro
PN.:

"Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie
Kozubów 54A , 28-400 Pińczów”

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty
nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
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Część I
Postanowienia ogólne
1. Informacja o Zamawiającym

1. Nazwa Zamawiającego:
Gmina Pińczów
REGON: 291009840 NIP: 662-176-15-14
2. Adres Zamawiającego:
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
Reprezentowanym przez:
Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie
Kozubów 54A
28-400 Pińczów
3. Dane kontaktowe
Tel:

41-357-33-76 Email: : biuro@sp1.pinczow.edu.pl

Strona www: www.pińczów.com.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Pińczów na platformie
Skrzynka to e-PUAP:

SP1Pinczow

Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę 125.000,00 zł
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu ofertę mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 1129, ze. zm. ),
zwana dalej „ustawą Pzp”.
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2) Postępowanie na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy Pzp, jest prowadzone w języku polskim.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski.
3) Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem
miniPortalu i ePUAP. Wykonawcy, którzy zamierzają wziąć udział w postępowaniu muszą posiadać
konto na ePUAP oraz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

4) Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu:
a) ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w
Ustawie oraz w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej jako: SWZ.
b) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
5) W zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
3. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa pieczywa, nabiału, artykułów spożywczych, ryb i artykułów rybnych, mrożonek,

mięsa wieprzowego i wołowego , drobiu i produktów drobiowych ( świeżych ), produktów
mięsno- wędliniarskich , owoców i warzyw , oraz świeżych jaj potrzebnych do wykonania 104
obiadów dziennie przez okres 12 miesięcy do Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie
, Kozubów 54A , 28-400 Pińczów opis szczegółowy zawarty jest w Pakietach załącznikach do
SIWZ nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 nr 10 nr 11 nr 12 nr 13 nr 14 nr 15
Dotyczy pakiet I pieczywo
Dotyczy pakiet II nabiał
Dotyczy pakiet III artykuły spożywcze
Dotyczy pakiet IV ryby i artykuły rybne
Dotyczy pakiet V mrożonki
Dotyczy pakiet VI mięso wieprzowe i wołowe
Dotyczy pakiet VII drób i produkty drobiowe ( świeże)
Dotyczy pakiet VIII produkty mięsno – wędliniarskie
Dotyczy pakiet IX owoce i warzywa
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Dotyczy pakiet X dostawa świeżych jaj
2) Dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają być realizowane zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do SWZ oraz z projektowanymi
postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do SWZ
3) Kod CPV: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15 00 00 00-8

4. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r.
5. Oferty wariantowe oraz częściowe.
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na :

Dotyczy pakiet I pieczywo
Dotyczy pakiet II nabiał
Dotyczy pakiet III artykuły spożywcze
Dotyczy pakiet IV ryby i artykuły rybne
Dotyczy pakiet V mrożonki
Dotyczy pakiet VI mięso wieprzowe i wołowe
Dotyczy pakiet VII drób i produkty drobiowe ( świeże)
Dotyczy pakiet VIII produkty mięsno – wędliniarskie
Dotyczy pakiet IX owoce i warzywa
Dotyczy pakiet X dostawa świeżych jaj
3 ) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia będą prowadzone w
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
9) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
w ramach zamówienia na dostawy.
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10) Zamawiający nie przewiduje zamówienia o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 8 ustawy PZP.
11) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnia na podstawie stosunku pracy.
12) Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
13) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

Część II
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki , o których mowa w art.
112 ust. 2 ustawy
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów Część II pkt 2 niniejszej SWZ w zakresie podstaw
wykluczenia
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z
odrębnych przepisów
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
d) zdolności technicznej lub zawodowej
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
Wykonawca winien przedstawić z okresu ostatnich 3 lat na:

Dotyczy pakiet I pieczywo o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet II nabiał o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet III artykuły spożywcze o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet IV ryby i artykuły rybne o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet V mrożonki o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet VI mięso wieprzowe i wołowe o wartości 30 000,00 zł
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Dotyczy pakiet VII drób i produkty drobiowe ( świeże) o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet VIII produkty mięsno – wędliniarskie o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet IX owoce i warzywa o wartości 30 000,00 zł
Dotyczy pakiet X dostawa świeżych jaj o wartości 30 000,00 zł
zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SWZ
Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2. Podstawy wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
− 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,
− 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,
− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
− 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),
− przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
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wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
− 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;
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 lit a;
c) 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;
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) 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;
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj.:
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;
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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 zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3) w art. 109 ust. 1 pkt. 8 -10 ustawy Pzp, tj.:
a) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
b) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
c) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia

Część III
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą, Etap I:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy
dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać
tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to,
że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego;
3) wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego
ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów, na zasoby, których
powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w
art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10
4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, załącznik nr 3 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi
ofertę. Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz.653, z późn.zm.)
5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
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6) formularz cenowy
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – Etap II na wezwanie Zamawiającego –
najkorzystniejsza oferta
1) wykaz wykonanych usług– załącznik nr 5
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

3) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego
4) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W zakresie wykazu przedmiotowych środków dowodowych
Dokumenty świadczące o
równoważności produktów (tylko w przypadku zaproponowania produktów równoważnych) W
przypadku zaoferowania produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumenty potwierdzające równoważność z produktem
wymaganym przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były wydane przez
podmiot uprawniony do kontroli jakości, niezależny od producenta oferowanego materiału
wykonawcy składającego ofertę, importera lub dystrybutora produktu równoważnego, bądź wydane
przez producenta będących w posiadaniu Zamawiającego, które potwierdzą jakość oferowanych
produktów równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce wymaganych przez
Zamawiającego.
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny przedmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów i dodatkowo oświadczenie podmiotu trzeciego według wzoru załącznik nr 2 SWZ.
8) wypełniony załącznik nr 1 do umowy - szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu umowy dla
każdej części z osobna.

Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o
którym mowa w Części III ust. 1 pkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia.
4. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów
1). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
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ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
2). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.
4). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) 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.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane 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 i
4, oraz, także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
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.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
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Część IV
Informacje o sposobie porozumiewania się
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, poczty
elektronicznej (e-mail: biuro@sp1.pinczow.edu.pl ).
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Małgorzata Błaszczyk – zagadnienia związane z przedmiotem zamówienia tel. 41-357-33-76
Joanna Strączek – zagadnienia formalno prawne związane z udzieleniem zamówienia publicznego
tel. 41-357-33-76
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 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).
UWAGA
Należy posługiwać się jedynie ID Postępowania z miniPortalu Nie należy się posługiwać
identyfikatorem postępowania z Platformy e-Zamówienia. Platforma e- Zamówienia nie służy do
składania ofert. Identyfikator postępowania nadawany przez Platformę e-Zamówienia rozpoczyna się
od liter OCDS… i ma 42 znaki. Służy on jedynie do działań prowadzonych na Platformie.
W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie ten
identyfikator jest ważny. 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.
5. 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.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB.
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.
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8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki
do oferty) 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 lub ID postępowania.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@sp1.pinczow.edu.pl w szczególności w zakresie zadawania pytań do SWZ.
10. 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 adres e-mail wskazany w ust. 9.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowo odwzorowanych
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Część V
Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Część VI
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04 luty 2022r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Część VII
Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wymagania formalne
1) Wykonawca składa ofertę 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
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miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, i adres mailowy na który prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
4) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu
Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. Zaszyfrowaną ofertę
należy wysłać za pomocą formularza złożenie, zmiany, wycofania oferty przez ePUAP
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
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 na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
6) Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Części III ust. 1 SWZ w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7) Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione, w świetle
dokumentów rejestracyjnych do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się przesłanie
pełnomocnictwa w formie notarialnego poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez notariusza.
8) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi
załącznik 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
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Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu
ofertowym
Część VIII
Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego
na ePUAP udostępnionego na miniPortalu do dnia 05 stycznia 2022r. do godziny 09:00.
Cały proces składania oferty poprzez szyfrowanie ma miejsce na stronie miniPortalu.uzp.gov.pl
Aby zaszyfrować ( złożyć ofertę) wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu
opcję "Postępowania" następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce złożyć
ofertę wejść w jego szczegóły. Na dole strony pod datą składania ofert, dostępny jest przycisk
umożliwiający zaszyfrowanie oferty. Jego kliknięcie otworzy okno umożliwiające wybranie pliku,
który chcemy zaszyfrować. Wybrać można cały folder bądź klika poszczególnych plików. Szyfrując
cały folder, musi on być skompresowany do archiwum. Należy pamiętać , by wewnątrz szyfrowanego
folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki. Po kliknięciu zaszyfruj i pobierz
zaszyfrowany plik zostanie on zapisany na komputerze użytkownik. Tak przygotowany plik należy
przesłać przez formularz do złożenia , zmiany wycofania oferty. System daje również możliwość
szyfrowania kliku plików bez wcześniejszego tworzenia archiwum. Zaszyfrowany plik automatycznie
będzie miał format .zip. Tak zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą formularz złożenia
zmiany wycofania oferty lub wniosku przez aPUAP.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie
składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
"Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w "Instrukcji
Użytkownika " dostępnej na miniPortalu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 stycznia 2022r. o godzinie 10:00
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach 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 następuje niezwłocznie
po usunięciu awarii.
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7. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Część IX
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w pkt 1 należy wpisać całkowitą cenę brutto za
wykonanie zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz
winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Wszystkie wartości mają być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Część X
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny:
Kryteria oceny ofert
1)
2)

Cena oferty – 60%
Czas dostawy – 40%

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

1) Czas dostawy (Cz) – waga kryterium 40% (40pkt).

Kryterium czas dostawy liczone będzie w następujący sposób:
Czas do 2 h od zamówienia 40 pkt
Czas do 3 h od zamówienia 30 pkt
Czas do 5 h od zamówienia 20 pkt

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
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a)
b)

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto
podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z części z
osobna.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawią taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom
przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
Część XI
Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ci mają obowiązek złożyć, przed zawarciem umowy – w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
musi określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
Część XII
Projektowane postanowienia umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik do
SWZ, stanowiący integralną część SWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy z
Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej).
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3. Terminy określone w punkcie 2 nie mają zastosowania, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Część XIII
Ochrona danych osobowych
W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną Zamawiający informuje, że
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Pińczów reprezentowana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Pińczów z siedzibą przy ul. 3 Maja 10, w Pińczowie (kod pocztowy 28-400). Przedstawicielem
administratora
danych
jest
Inspektor
Ochrony
Danych
Łukasz
Chodor
mail:

lukasz.chodor.iodo@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6
ust. 1 lit. e) RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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Część XIV
Postanowienia końcowe
1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6) Odwołanie wnosi się w terminie
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
8) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
10) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
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11) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Sporządził: Małgorzata Błaszczyk
Sprawdził : Joanna Strączek
Zatwierdził
Dyrektor
Grażyna Wierzba
Wykaz załączników do SWZ:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4
5. Wykaz dostaw – załącznik nr 5
6. pakiet I pieczywo – załącznik nr 6
7. pakiet II nabiał – załącznik nr 7
8. pakiet III artykuły spożywcze – załącznik nr 8
9. pakiet IV ryby i artykuły rybne – załącznik nr 9
10. pakiet V mrożonki – załącznik nr 10
11. pakiet VI mięso wieprzowe i wołowe – załącznik nr 11
12. pakiet VII drób i produkty drobiowe ( świeże) – załącznik nr 12
13. pakiet VIII produkty mięsno – wędliniarskie – załącznik nr 13
14. pakiet IX owoce i warzywa - załącznik nr 14
15. pakiet X dostawa świeżych jaj – załącznik nr 15
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