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Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, o wartości 

zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn.:   

  

 

„Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków” 

– numer postępowania: ZSO.271.1.2022  

  

  

  

  

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/.   

  

  

  

Zatwierdzam,  

  

 

 

 

 

Rybczewice, sierpień 2022 r. 

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


I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach 

Rybczewice Drugie 119A 

21-065 Rybczewice Drugie 

tel. (81) 58 54 005 

faks: (81) 58 54 005 

NIP: 713 22 73 193 

REGON: 001254369 

e-mail: szkola@zsorybczewice.eu  

 

Kierownik Zamawiającego: 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich 

  

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 

r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 

RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.  

2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich.  

4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących można 

uzyskać pod adresem email: inspektor@cbi24.pl. 

5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.  

7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel 

określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu 

innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed 

takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz 

udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.  

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z 

udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: - 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób 
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pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 

składanych na żądanie zamawiającego.  

9. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w 

postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w 

Informacje dotyczące wykonawcy.  

10. Zamawiający informuje, że: Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 

RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

do upływu terminu na ich wniesienie.  

11. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

12. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do 

uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, 

prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa 

w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej 

z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

13. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 

RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.  

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

tego postępowania.  

15. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 

spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 

ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

  

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą pzp” – 

dotyczy udzielenia zamówienia na usługi społeczne dla zamówień klasycznych, których wartość jest 

mniejsza niż progi unijne, tzn. wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 

równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak od równowartości kwoty 130 000 zł.  



2. Tryb podstawowy, prowadzony na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zmianami).  

3. Możliwość unieważnienia z art. 310 pkt 1 pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostałyby mu przyznane.  

4. Podział zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ taki podział groziłby 

ograniczeniem konkurencji oraz nadmiernymi trudnościami technicznymi. Ponadto potrzeba 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia uwzględniając specyfikę zamówienia. Potrzeba 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału 

zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi 

odpowiedzialnością gwarancyjną oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany 

ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i 

średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie 

oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 

dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału 

zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na 

każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani 

sądowemu.  

5. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której 

mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. Oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż 

określony w niniejszej SWZ.  

6. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której 

mowa w art. 308 ust.1 ustawy Pzp.  

7. Katalogi elektroniczne: Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych  

8. Umowa ramowa: Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, o 

której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp.  

9. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje 

udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp -  zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na roboty dodatkowe.  

  

IV.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 Pzp:   

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

czynności przygotowania posiłków oraz czynności rozwożenia posiłków, z wyjątkiem 

realizacji tych czynności na zasadzie tzw. samozatrudnienia.   



2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w pkt 1. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli oraz sankcje z tytułu 

nie spełnienia wymagań określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.  

  

V.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

  

A. INFORMACJE OGÓLNE   

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, 

który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnego pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/ (dane odbiorcy: Gmina Rybczewice, adres skrzynki ePUAP: 

/ugrybczewice/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej (email: zamowienia@rybczewice.pl).  

2. 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 „Formularz do komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy  

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

wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę przekazania ich do ePUAP.   

  

B. 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, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji (innych niż 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 (BZP lub ID 

postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: zamowienia@rybczewice.pl  

3. 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. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

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

  

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu 

dostarczeniu i wydaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Rybczewicach im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach, w tym uczniów objętych programem 

wspierania gmin w zakresie dożywiania, nieobjętych tym programem oraz dzieci uczących się w 

przedszkolu.   

2. Zamawiający przewiduje, że w ramach wykonywania zamówienia wykonawca będzie dostarczał 

posiłki dla następującej liczby uczniów: 

a) posiłki dla ok.10 uczniów w ramach programu,  

b) posiłki dla uczniów nieobjętych programem ok 20 uczniów,  

c) posiłki w proporcji ½ dla dzieci w wieku 3-6 lat - ok.40 uczących się w przedszkolu oraz 48 

uczących się w oddziałach przedszkolnych.   

3. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia wynosi:  

a) liczba drugich śniadań dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata – 40 x 200dni – 8000szt.,   

b) liczba pełnych obiadów 30 x 180 dni – 5400 szt.,   

c) liczba obiadów w porcji ½ pełnego obiadu dla dzieci w wieku 3-4lata- 40x 200dni tj.8000szt  

oraz dzieci w wieku 5-6 lat 48 x 180 dni – 8640szt.  

4. Wskazane w ust. 3 liczby posiłków są orientacyjne, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby 

posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco 

potrzeb, zarówno mających wpływ na zwiększenie jak   

i na zmniejszenie liczby posiłków (np. liczba posiłków może być znacznie niższa  w okresie świąt, 

epidemii, chorób dzieci, itp.). Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie potrzebnych 

posiłków w oddziałach przedszkolnych: informacja  o liczbie posiłków będzie przekazywana do 

godz. 7:30 dnia, w którym zostaną wydane zamówione posiłki.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:  

a) przygotowanie posiłków dwudaniowych (zupa + pieczywo, II danie, napój) oraz drugich 

śniadań z napojem tylko dla dzieci przedszkolnych, 

b) dostarczanie i wydanie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków   

(z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej),  

c) drugie śniadania należy wydawać do godz. do godz. 9.30, natomiast obiad od  godz. 10:45,  

d) posprzątanie po wydaniu posiłków,  

e) odbiór powstałych odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych).  

 

6. Otwarty katalog proponowanych posiłków:   

1) drugie śniadanie: np. pieczywo mieszane z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera 

żółtego, jajek, lub dżemów; zupy mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa 

zbożowa. Kaloryczność śniadania w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal,  



2) pełny obiad, w skład którego wchodzą: 

a) zupa - przygotowana na wywarach warzywnych lub mięsnych z dodatkiem głównego 

składnika, który nadaje zupie charakterystyczny, specyficzny smak - min. 250-300 ml,  

b) drugie danie - posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi 

warzywami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż, makaron. Drugim 

daniem mogą być: pierogi (nadzienie różne), naleśniki (nadzienie różne), kopytka (dodatki różne), 

makaron z sosem, krokiety, gołąbki (sosy różne), gulasz (dodatki różne), placki ziemniaczane (sos 

lub surówka), pulpety w sosie lub surówka itp. Zamawiający dopuszcza wydawanie dania 

bezmięsnego maksymalnie 2 razy w tygodniu.  

c) napój np. kompot z owoców - min. 200 ml/ osobę.  

7. W jadłospisie powinny przeważać potrawy: gotowane, pieczone, duszone, okazjonalnie smażone.  

8. W jadłospisach należy również przewidywać zamienniki dla dzieci alergicznych.   

9. Informacja o diecie dziecka Wykonawcy zostanie przekazana na piśmie przez rodzica  najpóźniej na 

tydzień przed ustalaniem jadłospisu przez Wykonawcę.   

10. Listę dożywianych dzieci z programu sporządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rybczewicach - na jej podstawie odbywa się wydawanie posiłków. Liczba dzieci  w ciągu roku 

może ulec zmianie i zależna jest od spełnionych przepisami prawa uprawnień do korzystania z 

pomocy w formie dożywiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia 

liczby uczniów objętych dożywianiem.  

11. Natomiast dla uczniów nieobjętych programem i dzieci uczących się w przedszkolu listę sporządza 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

12. Wykonawca ma również obowiązek zapewnić sprzedaż posiłków dla dzieci z wyżej wymienionej 

szkoły nie objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rybczewicach oraz uczniów 

przedszkola pod warunkiem zachowania tej samej ceny posiłku i tego samego jadłospisu.   

13. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie wydane posiłki po 

przedłożeniu faktury na podany numer konta bankowego, przy czym Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej zastrzega, że będzie ponosił jedynie te koszty, które są związane z przygotowaniem i 

wydawaniem posiłków dla uczniów objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania, natomiast opłata za pozostałe posiłki nie objęte programem, w przedszkolu i oddziale 

wczesnoszkolnym będzie pobierana bezpośrednio przez Wykonawcę po wydaniu posiłków w cyklu 

miesięcznym za okazaniem właściwej faktury z ilością dzieci oraz podziałem na grupy wiekowe.   

14. Zamawiający nie przewiduje wzrostu cen posiłków w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

15. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne 

terminy ważności. Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych, mrożonek, 

półproduktów oraz na bazie Fast Food.  

16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem 

żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku. 

Przy planowaniu posiłku należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną w zależności od grupy 

wiekowej np: 3-6 oraz 6-15. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe, zapachowe 

oraz estetyczny wygląd.  

17. Przy sporządzaniu posiłków muszą być przestrzegane i stosowane wymagania zdrowotne żywności 

oraz wymagania dotyczące zasad higieny , zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r., o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r, poz. 2021 t.j.) łącznie z przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 



2016r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 

w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze  stosowane w 

ramach żywienia zbiorowego  dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154) 

oraz normami żywienia i zaleceniami  Instytutu Żywności i Żywienia np. Żywienie dzieci w 

Przedszkolach-Zofii Wachowiak, Haliny Weker, jak również zalecenia Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm  wyżywienia i żywienia, jakie 

obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego  oraz jakości zdrowotnej żywności, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaleceń dotyczących:  

1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),  

2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),  

3) cyklu produkcyjnego i poszczególnych jego etapów (przestrzeganie zasad sanitarnohigienicznych 

na każdym etapie: produkcji posiłków (surowiec świeży, najwyższej jakości posiadający 

dokument dopuszczający do jego spożycia z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych), 

wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów, przewozu posiłków,   

4) w zakresie jakości (sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami 

dotyczącymi zawartości składników pokarmowych, zapewniając różnorodność diety, właściwy  

stan dostarczania posiłków (termosy posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny 

zapewniające zachowanie odpowiedniej temperatury przy ich spożywaniu – zupa + 75°C, gorące 

drugie danie  + 63 °C, potrawy serwowane na zimno +4°C, dbałość o czystość termosów, posiłki 

świeże - sporządzone nie później niż 12 godzin przed  spożyciem, smaczne, estetycznie 

przygotowane i podane),  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających  w zakresie wagi i 

kaloryczności posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych 

w przepisach dobrego żywienia oraz SWZ, Zamawiający obciąży kosztami za badanie 

Wykonawcę.   

18. Posiłki powinny być sporządzone i wydawane zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej  

i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych z ograniczoną ilością substancji dodatkowo konserwujących, 

zagęszczających, sztucznie aromatyzowanych i barwionych, produktów z glutaminianem sodu, 

produktów masłopodobnych, seropodobnych.  

19. Posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości 

odżywczej minimum od 530 do 900 kcal z uwzględnieniem norm produktów każdej z grup.   

20. Posiłki powinny być przewożone samochodem dopuszczonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.  

21. Wykonawca ma obowiązek dostarczania jadłospisu na dany tydzień w formie papierowej  

i elektronicznej, najdalej w piątek tygodnia poprzedniego, a jeżeli jest on dniem ustawowo wolnym 

od pracy, w dniu poprzedzającym wolny dzień Dyrektorowi Szkoły i Kierownikowi GOPS.  

W jadłospisie bezwzględnie musi być podana gramatura i wartość odżywcza w kcal poszczególnych 

posiłków. Zmiana jadłospisu może być dokonywana wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.  

22. Jadłospis musi być podpisany przez osobę mającą do ustalenia jadłospisu przygotowanie zawodowe.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zbiórki i zagospodarowania powstałych odpadów (zlewek, naczyń 

jednorazowych). Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych) w 

miejscu żywienia do dnia następnego.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania z każdego dnia próbek żywnościowych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  



25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia próbki każdej składowej części potrawy, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania  

i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (tekst 

jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w 

uzasadnionych przypadkach powyższych próbek. Koszt próbek żywności Wykonawca ma 

obowiązek wkalkulować w cenę posiłku.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt 

zaopatrzenia w surowce i produkty do realizacji przedmiotu umowy, ponosi odpowiedzialność za ich 

właściwe przetworzenie w procesie finalnym. Niezbędne surowce do przygotowania posiłków 

Wykonawca winien zakupić w punktach zapewniających ich wysoką jakość.  Przygotowywane zupy, 

sosy winny być na bazie produktów naturalnych, bez użycia półproduktów tj. zupy i sosy w proszku.  

27. Niedopuszczalne jest stosowanie zup i ziemniaków z komponentów proszkowych (gotowe, 

paczkowane), produktów w konserwach (tj. ryby z puszki) za wyjątkiem galaretek, budyniu, 

kisielu.  

28. Wykonawca będzie wydawał posiłki w naczyniach wielkokrotnego użytku lub jednorazowych.  

29. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące 

w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, p. poż. i 

higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania oraz działania własne oraz ponosi 

odpowiedzialność prawna i materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w 

zakresie wykonywanej usługi tj. jakości produktów  i przygotowania posiłków, ich zgodności z 

obowiązującymi normami oraz wymogami higieniczno-sanitarnymi i porządkowymi.  

30. W przypadku wystąpienia awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić posiłki wysokiej jakości i gramaturze z innych źródeł, na swój koszt.  

31. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi  w kraju 

normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania  i podania powinien 

odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno-  

-sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.   

32. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, informuje, że określa następujące wymagania 

dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności,  w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510):  

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane  z przygotowywaniem i 

wydawaniem posiłków,  

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – 

Wykonawca, przed terminem do 5 dni od podpisania umowy, złoży Zamawiającemu 

oświadczenie, że osoby wykonujące ww. czynności są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, 

zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców.  

 

VII.  PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 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 aby podał nazwy firm tych podwykonawców (o ile są mu znane na tym 

etapie postępowania).  

KODY CPV:   

 55320000-9 - usługi podawania posiłków,  

 55321000-6 - usługi przygotowania posiłków,  

 55322000-3 - usługi gotowania posiłków.  

 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół 
 

  

VIII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia: od 02.09 2022r. do 31.07.2023. tj. 10 miesięcy i 28 dni,  

 

 IX.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie  

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada pozytywną opinię właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na 

prowadzenie działalności gastronomicznej dla kuchni, w której będą przygotowywane i 

wydawane posiłki dla Zamawiającego;   

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

 warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00zł;  

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:   

 Zamawiający określa następujący warunek w zakresie zdolności zawodowej:  warunek zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

należycie 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia a więc obejmowało żywienie dzieci o wartości nie mniejszej niż 60 000,00zł brutto 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,  

na rzecz których usługa była świadczona, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru) wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane.  

  

X.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani 

żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z 

przesłanek, o których mowa w art.108 ust.1 Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 



służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp.  

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.111 Pzp.  

  

XI.  PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1) Dokumenty składane wraz z ofertą:  

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. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu.  

Oświadczenie składają odrębnie:  

- wykonawcy – każdy z wykonawców obiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W 

takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,  

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia warunków 

udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy,  

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

do wykluczenia podwykonawcy.  

2) Dokumenty składane na wezwanie :  

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu: 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp 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:  

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:   

a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż: 30.000,00zł;  

b) wykaz usług wykonanych, 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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru) sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, wzór wykazu dostaw stanowi  

Załącznik do SWZ;   



c) decyzja właściwego organu Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań 

koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego (kopia);   

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 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 

lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem.  

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

dokumentów, o których mowa w ust. 2, 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.   

4. 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 17.02.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp 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  

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  i 

aktualność.  

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp 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.  

  

XII.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  



2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

SWZ.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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.  

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać 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.  

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1a) SWZ, 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale XI SWZ.  

  

XIII.    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 XI 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 usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ (jeżeli dotyczy).   

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

  



XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z WYMAGANIAMI  

FORMALNYMI DOTYCZĄCYMI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta jest składana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej pod rygorem nieważności.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt 1) SWZ;  

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy);  

3) dokumenty,  z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie  

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),  

4) dowód wniesienia wadium (jeśli jest wymagane).   

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 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t.j.),  

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 postępować zgodnie z opisem z Rozdziału V. SPOSÓB 

KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz Rozdziału XV  SPOSÓB I 

TERMIN SKŁADANIA OFERT.   

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać 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.  

13. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.  



1) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców ubiegających się o 

zamówienie.  

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie z którego wynika, które zakresy prac wykonają poszczególni wykonawcy.  

Składają oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

(załącznik do SWZ).  

  

XV.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę przez miniPortal z wykorzystaniem ePuap do dnia 23.08.2022 r. do 

godziny 10.00. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę 

do postępowania musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby zaszyfrować i złożyć ofertę należy 

postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika systemu miniPortal – ePuap” dostępną pod adresem 

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

4. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie formularza ofertowego w formacie .pdf. 

5. Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6. Podpisaną ofertę należy zaszyfrować. 

7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem.  

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

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

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

wycofać złożonej oferty. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 r., o godzinie 12:00. 

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

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

odszyfrowania. 

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


13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14. 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. 

  

XVI.  TERMIN OTWARCIA OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 o godzinie 12:00  

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

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

odszyfrowania  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie na stronie internetowej  

informację z otwarcia ofert w zakresie określonym w art. 222 ust. 5 Pzp.  

  

XVII.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT  

1. Kryteriami oceny ofert są:  

1) cena ofertowa o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 2 formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ),  

2) termin płatności rachunku/faktury o wadze 40% (oferowany termin płatności Wykonawca 

poda w ust. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).  

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.    

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:  

 

               najniższa zaoferowana cena  

C =    ----------------------------------------   x  60 pkt  

                     cena oferty badanej  

 

4. Liczba punktów w kryterium „termin płatności rachunku/faktury” będzie przyznawana  w następujący 

sposób:  

1) zaoferowanie terminu płatności wynoszącego 30 dni – 40 pkt, 2)zaoferowanie terminu 

płatności wynoszącego 14 dni – 0 pkt.  

Uwaga! Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury wymagany przez Zamawiającego: 

14 dni. 

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny ofert: 30 dni. 

Jeżeli wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty 

okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. W przypadku, gdy wykonawca 

nie poda oferowanego terminu płatności, lub poda termin inny niż jeden ze wskazanych powyżej, 

Zamawiający uzna, że oferuje termin płatności wynoszący 14 dni i przyzna ofercie 0 punktów w tym 

kryterium. 

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena” i 

punktów otrzymanych w kryterium „termin płatności rachunku/faktury”.  

6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.  



7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 

nieodrzuconych ofert, oddzielnie dla każdego z zadań.   

  

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany 

najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania zamawiającemu:  

1) pełnomocnictwa osoby reprezentującej wykonawcę przy podpisywaniu umowy, o ile nie 

będzie ono wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty;  

2) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku, gdy wybrano ofertę 

złożoną przez takich wykonawców,  

  

XIX.  SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY  

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez obliczenie w Formularzu ofertowym całkowitej ceny 

za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie pozostałe koszty, np. koszty transportu, 

montażu wyposażenia i inne. Koszt ubezpieczenia nie stanowi składnika ceny wykonania 

zamówienia.   

3. Cenę należy podać sumując poszczególne elementy określone w formularzu oferty. Cenę oferty 

należy podać w PLN. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo.   

4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SWZ dokonywane 

będą w złotych polskich. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego 

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego.  

  

XX. WADIUM  

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

  

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

  

XXIII.  INFORMACJE O TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego na warunkach zawartych w projektowanych postanowieniach umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiących 

załącznik do SWZ.   

2. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu jednoznacznie akceptuje projektowane 

postanowienia umowy.  

  



XXIV.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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. 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 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 

Pzp.  

  

XXV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni tj. do 21.10.2022 r.   

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

  

XXVI.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty   

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik nr 6 – Wykaz usług  

Załącznik nr 7 - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy  

  


