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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Zamawiający:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 – 300 Świdwin

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro, którego przedmiotem jest:

Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
15110000-2- Mięso
15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa
15112000-6 - Drób

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Grudzień 2020
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ROZDZIAŁ 1

Nazwa i adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 – 300 Świdwin
tel. 94 36 525 82, fax.: 94 36 08 14
strona internetowa: www.zsrckp.pl ; adres e-mail: zsrckp@poczta.onet.plDni i godziny pracy
Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, w procedurze jak
dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 214 000 euro.
3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty
wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

ROZDZIAŁ 2

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
Miejsce dostawy: 78 – 300 Świdwin ul. Szczecińska 88.
2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania organoleptyczne:
1) Obróbka: powierzchnia cięć powstałych przy podziale półtusz lub ćwierćtusz na części
zasadnicze – gładkie; luźne strzępy mięśni i tłuszczu oraz ewentualne odłamki kości, błony,
tłuszcz usunięte; niedopuszczalne przekrwienia powierzchniowe.
2) Powierzchnia: sucha, dopuszczalna lekko wilgotna; gładka, niezakrwawiona,
niepostrzępiona, bez pomiażdżonych kości, głębszych zacięć; niedopuszczalna oślizgłość,
nalot pleśni.
3) Czystość: mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń
4) Barwa mięśni jasnoczerwona, czerwona, ciemnoczerwona do brązowo wiśniowej, dla
mięsa wołowego oraz jasnoróżowa do czerwonej dla mięsa wieprzowego, jasnoróżowa dla
mięsa drobiowego. Dopuszczalne matowienie, niedopuszczalny odcień szary lub zielonkawy.
5) Konsystencja: jędrna i elastyczna.
6) Zapach: swoisty, charakterystyczny dla świeżego mięsa, bez oznak zaparzenia i
rozpoczynającego się psucia; niedopuszczalny zapach obcy.
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3. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami:
Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1541 ze zm.), Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( t.j
Dz. U. z 2017 poz. 242 ze zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1557), Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość
zamawianego towaru. Termin realizacji każdorazowej dostawy liczony jest od dnia złożenia
zamówienia przez Zamawiającego do dnia dostarczenia zamawianych artykułów,
stanowiących przedmiot poszczególnego zamówienia, określony ilością dni –
z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.
5. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego
zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów z zakresu przedmiotu
zamówienia do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać
tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń,
co do realizacji pozostałej części.
6. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko
transport zamawianego asortymentu. Środek transportu musi odpowiadać warunkom
sanitarnym oraz przepisom HACCP. Ewentualne koszty związane z transportem Wykonawca
winien wkalkulować w ceny jednostkowe zamawianego asortymentu.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu
dopuszczonymi do przewozu żywności. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się
aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno – epidemiologicznych, które okazują
na żądanie Zamawiającego. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego
aktualne badania weterynaryjne partii asortymentu dostarczanego do Zamawiającego.
8. Informacje dodatkowe.
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
3) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
6) Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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8) Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
9) Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 3

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

ROZDZIAŁ 4

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy
Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa niniejszego warunku w postępowaniu.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert
w poszczególnej części zamówienia, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
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4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie
powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i
należy je złożyć wraz z ofertą – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub
na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
2) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 13-22 ustawy PZP;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art.
2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu
traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy Pzp.
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

Znak sprawy: ZSR.2020.1.1 - internat

umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 powinno mieć
postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisane przez
uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym
jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców (liderem).
7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców).
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz
Ofertowy.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ust. 1 pkt. 2 lit. a Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.
1 pkt 2 lit. a;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 5
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
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3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez
Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o
których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 składa osobno każdy z Wykonawców ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanych w ust. 1
pkt. 2 powyżej.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1
dotyczące tych podmiotów. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna) zobowiązani są przedłożyć niniejsze informacje samodzielnie tj. każdy z
Wykonawców oddzielnie. Przedmiotowe oświadczenie składane jest w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
niniejszego postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie na zasadach
określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa na zasadach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp
Wykonawców do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7. Forma oświadczeń i dokumentów:
1) Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy, podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawców składa się w oryginale lub kopii
poświadczonej za zdolność z oryginałem.
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczy.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w niniejszym Rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w
języku obcym Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ich na
język polski.
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu
potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile
są one aktualne.

Znak sprawy: ZSR.2020.1.1 - internat

8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Do kontaktowania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Krzysztof Mich.
3. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcą:
1) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78 – 300 Świdwin –
oferta, dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 5, dostarczane lub uzupełniane w
trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
2) drogą elektroniczną na adres: zsrckp@poczta.onet.pl lub faksem na numer: 94 365 08 14
– zapytania do SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia
treści złożonych ofert, wezwania oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne informacje nie wymienione powyżej.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w ust. 3 pkt. 2, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na nr faksu, lub
e-maila lub adres podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na
której jest udostępniona SIWZ.

ROZDZIAŁ 7

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

ROZDZIAŁ 8

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ 9

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale 5 oraz
wszelkie inne oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ jako wymagane do złożenia wraz
z ofertą.
3. Oferta (Formularz ofertowy) powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w postaci
papierowej pod rygorem nieważności, w języku polskim, trwale i czytelnie. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
4. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Zamawiający zaleca, aby dokumenty tworzące
ofertę stanowiły całość (były spięte, zszyte, oprawione itp.) z tym zastrzeżeniem, że sposób
połączenia dokumentów nie może powodować nieczytelności któregokolwiek z elementów
oferty. Ponadto musi istnieć możliwość skorzystania z poszczególnych dokumentów
stanowiących ofertę wybranego Wykonawcy dla potrzeb przygotowania umowy z tym
Wykonawcą.
5. Zamawiający zaleca ponumerowanie każdej ze stron oferty.
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6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y
upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z zasadami
reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z przepisów prawa, z danych ujawnionych we
właściwym rejestrze lub z innego upoważnienia. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do
oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do podpisywania
oferty powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone w
Formularzu ofertowym oraz na innych oświadczeniach i dokumentach składanych przez
Wykonawcę, powinny być czytelne i dawać możliwość weryfikacji osoby ich składających.
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i zaparafowane przez Wykonawcę lub osobę/y
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres
Zamawiającego. Na kopercie zależy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
OFERTA NA
Sukcesywną dostawę mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
Nie otwierać przed dniem 18.12.2020 r. godz. 10:30”

10. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z
treścią oferty, przed jej otwarciem. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił
negatywnych konsekwencji przypadkowego, omyłkowego otwarcia lub odczytania
zawartości oferty, która nie była opakowana lub opisana w sposób, o którym mowa w ust. 9.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. W celu dokonania
zmiany oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak
w ust. 9, z dodatkowym opisem „Zmiana oferty”. W celu wycofania oferty, Wykonawca
przed terminem składania ofert wysyła informację do Zamawiającego o wycofaniu swojej
oferty, pod warunkiem, że informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
13. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
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konkurencji ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), co których Wykonawca zastrzegł, nie później niż
w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane i muszą być oznaczone
klauzula „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później
niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla
takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął,
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
15. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od
reszty oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

ROZDZIAŁ 10

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania ofert.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w
Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78 – 300 Świdwin
(Sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00).
2. Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2020 r. do godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.:
przy ul. Szczecińskiej 88, 78 – 300 Świdwin ( Sekretariat )
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert
odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie całości zamówienia oraz na każdą z poszczególnych części zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące cen ofert złożonych w poszczególnych częściach zamówienia. Termin
wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone w SIWZ. Zamawiający nie
określał warunków gwarancji.
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej BIP
informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia i na każdą z
poszczególnych części zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen zawartych w ofertach.
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone w SIWZ. Zamawiający
nie określał warunków gwarancji.

ROZDZIAŁ 11

Opis sposobu obliczenia ceny

1. W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać całkowitą cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi uwzględniać wymagania zawarte w SIWZ, być wyliczona na podstawie
opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty (cenę brutto) należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając
doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp. których Wykonawca
zamierza udzielić.
4. Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.
5. Cena oferty winna być ceną brutto zawierającą podatek VAT.
6. Płatność nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej
(PLN).
8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
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przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ 12
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający w poszczególnej części zamówienia wybierze ofertę najkorzystniejszą na
podstawie jednego kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – waga 100% - maksymalnie
100 punktów.
2. Oferta z najniższą ceną brutto w poszczególnej części zamówienia dostanie automatycznie
100 punktów, a pozostałe oferty będą oceniane wg. poniższego wzoru:

cena oferty najniższej
---------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa
ilość punktów na podstawie ww. kryterium.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ustawy Pzp –
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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ROZDZIAŁ 13
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy muszą posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci mają obowiązek złożyć, przed zawarciem umowy – w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka musi określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres spraw przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum,
wykluczenie możliwości rozwiązania w jakimkolwiek trybie (wypowiedzenia, odstąpienia,
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym lub na mocy porozumienia stron) umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ 14

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 15
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy
1. Projekt umowy określony został w załączniku nr 7 do IWZ.
2. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest jawna
i podlega udostępnieniu na zasadach ogólnych określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana w poszczególnej części zamówienia, jest
zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.
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5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których w ust.4, jeżeli złożono tylko jedną ofertę w każdej z części zamówienia.
6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projektu umowy
(załącznik nr 7 do IWZ).
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 4, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

ROZDZIAŁ 16

Informacja dotycząca powierzenia zamówienia podwykonawcom

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

ROZDZIAŁ 17
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
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tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
9. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI
ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 18

Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie jest Pani Katarzyna
Sobierajska z którą można kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@wp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna
dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie” sporządzonym zgodnie z art. 36 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.)
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. oraz
art. 97 ust. 1a Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa
w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę,
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
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przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. 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

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależeniu lub braku przynależenia do grupy
kapitałowej
Załącznik nr 7 - Projekt umowy

