SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABOROWIE

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm) – dalej p.z.p. na dostawy pn.

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie w 2022 r.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: ZSP.26.1.2021

Baborów, grudzień 2021 r.

Nazwa postępowania: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie w 2022 r.”

Część 1: Produkty mleczarskie
Część 2: Mięso, produkty mięsne, drób
Część 3: Różne produkty spożywcze
Część 4: Owoce warzywa, warzywa kiszone
Część 5: Ryby i mrożonki
Część 6: Pieczywo
Część 7: Jaja
W każdym przypadku, jeżeli w SWZ nie ma wskazania do której części zamówienia odnosi się dany zapis,
należy przyjąć, iż zapis dotyczy każdej części zamówienia
Numer postępowania: ZSP.26.1.2021
Rodzaj zamówienia: dostawy

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baborowie
ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów
Tel.: 77 403-69-50
Fax.: 77 403-69-50
Adres strony internetowej: www.zspbaborow.edu.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie

dokumenty

www.bip.zsp.baborow.pl

związane

z

prowadzoną

procedurą:

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

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
– na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie 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 (“RODO”) informujemy, że:
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KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
DANYCH
OSOBOWYCH
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno –
Przedszkolny, ul Wiejska 5a , 48-120 Baborów

e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych
obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy
publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także
podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza
teren Polski.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;
1.prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
2.prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z
tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;

3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
4.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych) –w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że
przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
INFORMACJA

O
DOWOLNOŚCI
LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

INFORMACJA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

O
PROFILOWANIU

Na podstawie art. 19 ust 4 ustawy Prawo Zamówień

podlegało

Publicznych informujemy, iż nie przysługuje Pa-

ni/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Baborowie w 2022r. - partiami - zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego podzielona na 7 części.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania
Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 7:30. Maksymalny termin
realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dnia roboczego od złożenia zamówienia
składanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu
zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku formularz ofertowy (w ramach kryterium
pozacenowego – termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia).
Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:
1) Opis, zakres i przedmiot części:
Część 1: Produkty mleczarskie
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich w ilości i o jakości
wskazanej w załączniku do SWZ –plik Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-7.
Część 2: Mięso, produkty mięsne, drób
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów
mięsnych, drobiu w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ plik Opis przedmiotu zamówienia dla
części 1-7
Część 3: Różne produkty spożywcze
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych w ilości i o jakości
wskazanej w załączniku do SWZ – plik Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-7.
Część 4: Owoce warzywa, warzywa kiszone
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw, warzyw kiszonych
w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ –plik - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-7.
Część 5: Ryby i mrożonki
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w ilości i o jakości wskazanej w
załączniku do SWZ - plik Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-7
Część 6: Pieczywo
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego pieczywa w ilości i o jakości wskazanej
w załączniku do SWZ - plik Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-7
Część 7: Jaja
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych jajek w ilości i o jakości wskazanej w
załączniku do SWZ - plik Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-7
2) Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części zamówienia.
3) Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone
jednemu Wykonawcy.

3. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia.
1) Część 1: Produkty mleczarskie
Główny przedmiot:
15500000-3 Produkty mleczarskie
2) Część 2: Mięso, produkty mięsne, drób
Główny przedmiot:
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Dodatkowe przedmioty:
15113000-3 Wieprzowina
15112000-6 Drób
15131130-5 Wędliny
3) Część 3: Różne produkty spożywcze
Główny przedmiot:
15800000-6 Różne produkty spożywcze
Dodatkowe przedmioty:
15411000-2 Oleje zwierzęce lub roślinne
15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
4) Część 4: Owoce warzywa, warzywa kiszone
Główny przedmiot:
03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy
5) Część 5: Ryby i mrożonki
Główny przedmiot:
03311000-2 - Ryby
15331170-9 – Warzywa mrożone
6) Część 6: Pieczywo
Główny przedmiot:

15811000-6 Pieczywo
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
7) Część 7 Jaja
Główny przedmiot:
03142500-3 Jaja

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
4.1Opis Przedmiotu Zamówienia - pliki Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-7 stanowiące załączniki
do niniejszej specyfikacji.
4.2. Projekt umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na
dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub
zwiększenie bieżących dostaw, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do
nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co spowodowałoby niekompatybilność
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu
i utrzymaniu tych produktów. Zamawiający może udzielić zamówienia do 10 % wartości zamówienia
podstawowego.

6. Wymagania dot. opcji
Zamawiający nie przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów

V. WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej ani też jej
nie wymaga.

VI. PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

3.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wczesnej
niż od 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

2.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., 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;

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;

2.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI
DOWODOWE)
1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

2.

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1)

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 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 3 do SWZ;

2)

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;

5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

7.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1)

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych
środków;

2)

podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

9.

W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Nie dotyczy

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
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, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

4

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie

dokumentów

lub

oświadczeń

między

zamawiającym

a

wykonawcą,

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2.

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1)
2)

4.

drogą elektroniczną: https://epuap.gov.pl/zspbaborow/SkrytkaESP
poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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”. 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). Identyfikator
postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

5.

Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1)

6.

dostęp do sieci Internet;

2)

kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, podpis zaufany lub podpis osobisty;

3)

edytor tekstowy lub inny program pozwalający na przygotowanie oferty.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)

w zakresie proceduralnym i merytorycznym :
Iwona Mende – Kierownik stołówki szkolnej, tel. 77 403 69 50, fax i adres e-mailowy
imende@zspbaborow.edu.pl

7.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.

8.

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

9.

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.

10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2)

dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy);

3) Formularz asortymentowo- cenowy
4.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.

5.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.

8.

Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca
powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

9.

W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie
z instrukcjami

dostępnymi

u

dostawcy

rozwiązania

informatycznego

pod

adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”.
Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,

2.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu – zgodnie
z przepisami prawa.

3. Zaoferowana cena powinna obejmować łączną wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy (za część,
na którą Wykonawca składa ofertę) za wykonanie zamówienia wg specyfikacji asortymentowej
określonej w Załączniku do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia dla części . 1-7” (w zależności od
części, na którą będzie składana oferta), przy spełnieniu wszelkich wymagań określonych w SWZ
i załącznikach do niej.
4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą formularza asortymentowo- cenowego kalkulującego
cenę oferty dla poszczególnych części zamówienia. Formularz asortymentowo-cenowy będzie
stanowił Załącznik nr 1 do umowy dla danej części.
5.

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

6.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

7.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

8.

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamówienia.

9.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.
poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o
której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1)

poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty 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.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia 14.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę ezamowienia.gov.pl do dnia 15.12.2021 r. do godziny 9:00.

2.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.

Otwarcie ofert następ w dniu 15.12.2021 r. o godzinie 10:00

4.

Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:

2.

1)

Cena (P1) – waga kryterium 60 %;

2)

„termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia” (P2) – waga kryterium 40 %.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1)

Cena (P1) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
P1 = ------------------------------------------------

x 100 pkt x 60 %

cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a)

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b)

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2)
Kryterium „termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia” (P2) oceniane będzie
następująco:
- termin realizacji dostawy 3 dni robocze od złożenia zamówienia – 0 punktów,
- termin realizacji dostawy 2 dni robocze od złożenia zamówienia – 20 punktów,
- termin realizacji dostawy 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia – 40 punktów.
Maksymalny termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia wynosi 3 dni robocze. Wykonawca
zobowiązuje się dostarczać artykuły żywnościowe w dni robocze do godziny 7:30. Termin liczony będzie
od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy dzień następujący
po dniu złożeniu zamówienia będzie dniem wolnym od pracy należy przyjąć, że
pierwszym/drugim/trzecim dniem następującym po dniu złożenia zamówienia będzie odpowiednio
kolejny najbliższy dzień roboczy.
Termin dostawy musi być zaoferowany w pełnych dniach. Zamawiający będzie zgłaszał każdorazowo
zamówienie pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Punkty w kryterium „termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia” zostaną przyznane tylko w
przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty
w kryterium „termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia”. W przypadku niezłożenia oświadczenia
(brak wpisu w odpowiednim miejscu) oferta nie otrzyma w tym kryterium punktów (0,00 pkt) oraz
Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych od
złożenia zamówienia. W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy od złożenia zamówienia
dłuższego niż 3 dni robocze, oferta zostanie odrzucona.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium „cena” P1 (maksymalnie 60
pkt), kryterium „termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia” P2 ((maksymalnie 40 pkt)
P=P1+P2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XX. INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

BYĆ

DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII. POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY
1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy p.z.p.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1)

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

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:
1)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

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

4.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.

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.

6.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych".

7.

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 p.z.p., 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.

8.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Załącznik nr 3

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Załącznik nr 5

Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1-7

Załącznik nr 6

Formularz asortymentowo- cenowy
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