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ZNAK SPRAWY: 2a2L / tL / KM

Nazwa zamówienia:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum KształceniaZawobwego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAIĄCEGO

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawofowego

im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

u[ Szczecińska 88

78 - 300 Świdwin

tel:9436525 82 faks:94365 08 14

REGON: 331082332 NIP: 67211,43224

Godziny pracy: 7 .O0 - 15.00
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II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między

Zamawiającym a Wykonawcami ocibywa się przy użyciu mini poralu

,EPUAP
or az p o czŁy elektro ni czn ej.

b) Wykonawca zamlerzalący w,ziąć udział w postępowaniu o udzielenie

zatnówienia publicznego, musi posia&ć konto na ePUAP, Wykonawca
posiaĄący konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:

,,Formr.lhrz fu złażenia, zmiany, wycofania oferty lub rłrniosktl: oraz do

,,Formuhrza h komunikaci i".

c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane

zosaĘ w Reguhminie korzystania z systemu rniniPortal oraz w
Wanunkach korzysbnia z ebkronicznei phtformy usług
adminisffaci i ptlblicznei IeFUAP).

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy:,,Formuhrz złażenia, zmiany, wycofania
ofer§ lub wniosku" i ,,Fcrmubrza fu komunikacii" wynosi 150 MB.

e) Za datę przekazania oferĘ wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na

ePUAP.

Opcionalnie na stonie:

hĘ: / /bip.zsr.ckp.powiaBwidwinski.pl/

Lidnstępniane Łłędą zmiany i łłyjaśrrienia treści §l,VZ nraz inrłe d*kument5, zan:Ółąrienia

bezpośredni* związafić z pOstępowanienr o urizieienie załnńrłrienia

Adres p o czĘ ebktronic znei : zsr ckp @ p o czta.o net.p l
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III. TRYB {JDZIELANIA ZAMÓWIENIA

a] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie podstawowym bez negociacii, na podstawie art, 27Ś pkt 1

ustawy z dnia 1,1, września 201,9 r. - Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. IJ, z 201,9 r,, poz, 1,1,29) zwanej dalej ,,ustawąPzp", oraz aktów
wyko nawc zy ch do u stawy.

b) Wartość zamówlenia poniżej progów unijnych w rozumieniu art, 3

ustawy Pzp,
c] W zakresie nieuregulowanym niniejszą Speryfikacją Warunków

Zamówienla, zwaną dalej ,,SWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy

Pzp.
dJ llekroć w Speryfikacji Warunków Zamówienia i innych dokumentach

daryczących postępowania mowa jest o:

1] usawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej usawą,należy przezta
rozumieć ustawę z dnia 11, wrześniaZO19 r. - Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U,z201,9 r.,poz,1,129),

2) ofercie, na|eży przez to rozumieć złożony l Zamawiającego w formie
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym formu]arz o fertowy,

3) osobie upowaznionej do występowania i podpisywania w imieniu
Wykonawry na|eży przez to rozumieć osobę wymienioną w dokumencie

uprawniającym Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
4) w przypadku gdy upoważnienie d0 podpisania aferty nie wynika

bezpośrednio
z właściwego rejestru, niezbędne jest dołączenie do oferĘ oryginału
pełnomocnictrpa wyshwionego przez osoby do tego upoważnione.
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszĘ zwlązane z przygotowaniem i

złozeniem oferty Zarnawiający nie przewiduje zwrofir kosztów udziału
w postępowaniu. Ofertę na|eży złożyć w języku polskim.

0 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
g) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z

zatrudnieniem osób, o których mowa w art,96 ust. 2 pkr,2 ushwy Pzp.

h) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie

zamówienia wyłącznie przez wykonawc6w, o których mowa w art.94
ustawy Pzp.

i] Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w
art,21,4 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
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j) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji
lokalnej ani sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do

realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust, 2 ustawy Pzp,
k) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
l) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z

zastosowaniem aukcji eiekroni czne1,

m) Zamawiający nie przewiduje złożenia aferĘ w postaci kaalogów
elektronicznych.

n) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystriejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocj acji.

o) Wykonawcy wspólnie ubiegaiąry się o udzielenie zamówienia
(w rozumieniu art. 58 rłstawy] są obowiązani do ushnowienia
pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

p) Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do

wykon),wania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku
gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy
prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, & oferĘ
nabży dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

q] Pełnomocnictwa powinny być dołączone do oferĘ w oryginale w formie
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

r) Do udzielenia pełnomocnictwa dla osoby, o której mowa w pkt, 2.15,
postanowienia pkt. p) i2.1,7 stosuje się odpowiednio.

s) Wspólników spółki cy.wilnej obowiązują przepisy doĘczące
Wykonawców wspólrrie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o

których mowa w art. 58 ustawy.

t) Wszelkie załączniki do SWZ shnowią jej integralną część.

ru. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAIĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR
NAIKOR ZYSTNIEJSZEJ o FERTY Z MgŻLlwo ŚCĘ FROWADZENIA hlE GOCJAC} t

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystriejszej ofert z możliwością
prowadzenia negocjacji.
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V.
OPIS PRZEDMXOTIJ Z,ĄMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukces},wna dostawa arĘkułów żywnoŚciowych
do Zespału Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodawego im. Stefana
Zeromskiego w Świdwinie.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 -
Formularz asorrymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez caĘ okres
trwania Umowy,

2,Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne

części zamówienia). Kazdy Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet lub więcej
pakietów |eden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia
określone wzał,nr2 - w formularzu asortymentowo- cenowym.
Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danego

pakietu Zamówienia,

CzęśćNR 1 MIĘSO, WĘDLIN{ DRÓB
główny kod CPV: 15100000-9 - produkll zvłierzęce, mięso i produĘ mięsne
kod CPV: 15110000-2 - mięso
kod CPV: 15113000-3 - mięso wieprzowe
kod CPV: 15111000-9 - rnięso wołowe
kod CPV: 151,31,640-3 - siekane mięso wołowe
kod CPV: 1,51J2a00-6 : drób
kod CPV: 15131110-9 - produkty mięsno-wędliniarskie
kod CPV: 15131130-5 - wędliny

Część NR 2 PRODUKTY MIECZARSKIE
CPV15500000-3

Cząść NR 3 PRODUKTY sPoŻYt/VCZE
CPV15B00000-6 , 15131310 -I, 1,524ao00-2, 1,5421000-5

CzęśćNR 4 WARTYWA i OWOCE ŚWIEŻE
CPv0322a000-9

Część NR 5 PIECZWVO
CPVl5B10000-9

Część NR 6 MRoŻoruxl
CPV 15896000-5 Produkty głęboko mrożone
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Część NR 7 WYROBY CUKIERNICZE
CPV 15842300-5

Część NR 8 RYBY
CPv 15221000-3

3.Zamawiający zastzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż
określona w Formularzu ofertowym, w za|eżności od faktycznych potrzeb
Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się |iczby podopiecznych
korzystających z wyżywienia w Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych
produktów wymaganych jadłospisem. Zamawialący zobowiązuje się do zlecenia
dostaw wfw przedmiocie zamówienia do wysokości min, 60 o/o wartoŚci brutto
wskazanej w Formu]arzu ofertowym wykonawry.

4.Wymagania doĘczące prze dmiotu umowy:

1)Wykonawca dosarczy przedmiot zamówienia specjalisĘcznym środkiem
transporfu przystosowanym do przewozu ŻywnaŚci, zgodnie z obowiązulącymi
przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asorĘmencie i ilościach
z go dni e z bi eżący m zap ot zeb owa n i e m Zamaw iając ega,

2JWykonawca zabezpieczy naieżycie towar na czas przewazu (opakowania,
pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentuJ i ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dostawę i 1akość dosurczanego towaru,
3J Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozl)
ponosi Wykonawca,
4) Towar musi być świeży, I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony d0 obrotu
zgodnie
z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatrości do spozycia, którego
termin ważności upĘwa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawTr, z nienaruszonymi
cechami pierwotrymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi
Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie,

ś) Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku
do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00. Towar musi zostać dasbrczany
następnego dnia do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i
własne ryzyko i wniesiony do rnagazynu za co Wykonawca otzyma 40 pkt, a 0 pkt,
jeśli tylko wniesie towar do placówki, Dostawd w dni robocze w godzinach:
aJ od 6:00 do 10.00 MIĘSO, WĘDLINY DROB
b) od 6:00 do 10:00 PRODUKTY MLECZARSKIE
c) od 6:00 do 10:00 PRODUKTY SPOZYWCZE
d] od 6:00 do 10:00 WARZYWA i oWoCE ŚwIpzg
eJ od 6:00 do ].0:00 PIECZYWO
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f) od 6:00 do 15:00 MROZONKI
g) od 6:00 do 15:00 WYROBY CUKIERNICZE
h) od 6:00 do 15:00 RYBY

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
żywn o ś ci owych znaj dujących s i ę w ob i e ka ch Zamaw iaj ąc ego.

6J Upowazniony przez Zamawialącego pracownik dokona zamówienia telefonicznie
lub pisemnie na wskazany pyzez w5lkonawcę adres mailowy, Dosbwy będą
następować w termin|e 24 godz\n od momentu złozenia zamówienia.

CzęśćNR 1 MIĘSO, WĘDLINY DRÓB
Doshrczane mięso i wędliny araz drób muszą być świeże, nie mrożone, pozbawione
obcych zapachów, uszkodzeń osłonek, opakowań, bez nalotów zasinienia,
zazieLentenia, bez lepkości. Organoleptycznie bez zarzutlt, Wyprodukowane i

dostarczone zgoclnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCP i zgodnie z

przepisami weterynaryjnymi PIW. Przedmiat zamówienia przedstawiony w ofercie

winien być zgodny z Po]skimi i Europejskimi Normami. Każdy dostarczony

asortyment, każda partia dosawy musi być dostarczona w oryginalnych
nieuszkodzonych opakowaniach opatrzonych datąprzydahrości do spożycia,nazwą,
składem surowcowym, nazwą i adresem producenta, w ;ęzyku polskim. Nie
dopuszcza się dostarczania towaru, którego termin przydatrości do spozycia jest

bliski dacie dostawy. Wykonawca musi posiadać wszelkie przewidziane prawem

dokumenĘ weterynaryjne na pochodzenie i ubój zwl,erząt, które zoshły
wykorzystane do przygotowania asorĘmentu dosEwy i udostępnić je na żądanie

Zamawialącego lub służb do tego uprawnionych. Asortyment mięsa nie może być
pozyskany ze szŁuk chorych, knurów macior, ani pochodzić z uboju z konieczności.
W wędlinach nie dopuszcza się obecności MOM - mięsa oddzielonego mechanicznie.
Zamawtający ma prawo do zakwestionowania jakości dostarczonych produktów (

zawartości mięsa, tłuszczu, wody i innych dodatków w wyrobach oraz ich smaku, a

Wykonawca jest zobowiązany do wyrniany towaru na odpowiadający jakością.

Część NR 2 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu
produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.

Część NR 3 PRODUKTY SPOŻYIVCZE - przypraw zapach świeży po otwarciu
produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania

się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , męfuej konsystencji
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Część NR 4 OWOCE t WAR.ZYWA owoce, warzywa, powinny być nie złviędnięte,
sko rupka twarda, b ez uszko dz e ń z ewn ętr zny ch, owo ce ktllisto - sto żkaw ate, do pu szcza
się nieregularny intensywnie koloł skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa
korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń
przez szkodniki, bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, nie powinnybyćzaparzone,
zamarznięte, zapleŚniałe, Owoce, warzwa liściaste - bez plam, zdrowe, bez
uszkodzeń

Część NR 5 PIECZYWO chrupkie, świeże, niegumiaste,

CzęŚĆ NR 6 MROŻOruru - spełniają odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w
warunkach Żywienia zbiorowego, w tym spełniają warunki sanitarne ich
pozyskiwania, produkcji, przetwarzania,magazynowania, transporfu oraz sprzehży
bezpośrednie zgodnie z PoJską Normą, EN i usawą z dnia 2 5 sierpni a 2006 r. a
bezpieczeństwie zyw,ności i żywienia Dz,lJ,2aI7 poz,I49 t.j,
- posiadają wymagane prawem atesty dia oferowanej żywności- atesty do

okazania na każde żądanie zamawiającego

Część NR 7 WYROtsY CUKIERNICZE ProduĘ mają być zgodne z Wkazem
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r, w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych fu sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaĘ
oraz Wmagań, jakie muszą spełniaĆ Środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach),

CzęŚĆ NR 8 RYBY Wytworzenie przedmiotu zarnówienia, sposób jego opakowania
i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących, krajowych i unijnych,
przepisów prawa żywn ościowego,

W przypadku reklamacjizłejjakości dostarczonego towaru lub niezgodnościtowaru z
zamówieniem lub ze SWZ zamawiający żąda w ramach gwarancji wymiany towaru
w czasie nie dłuższym niż 1 godziny w celu zachowania możliwości punktualnego i
właŚciwego żywienia swoich konsumentów. Wykonawca w razie str,łrierdzenia przez
Zamawiającego w okresie przydanrości do spożycia wad towaru, których nie można
było strnderdziĆ w momencie przyjęcia towaru, zabowiązuje się do wymiany towaru
na wolny od wad w terminie max 1 dnia.
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7. Wykonawca gwarantuje że dostarczone artykuły zywnościowe będą zgodne
z obawiązującymi przepisami i przedsmwi na ządanie Zamawiającego stosowne
dokumenty zgodnie:
1J Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 201,6 r, w sprawie grup
środków spozywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzież;y w
jednostkach systemu oświaty orazWmagań, jakie muszą spełniać środki spozywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w Ęch jednostkach
(Dz, U.2016 p oz.1,1,5 4)
- zawartaść cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać
warto ś ci wykazany ch w wy ż ej wym i e n i o nym ro z p o rządz eniu,
2] Ustawa z dnia 25 sierpnia2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j,Dz.U,
z 2020 r, poz,202I),
3J Rozporządzenie Parlamentrr Europejskiego i Rady (WE) nr 1,333/2008 z dnia 16

grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do zywności (Dz.U. L354 z31,,1,22008 s. 16),
4J Ustawą z dnia 21, grudnia 2000 r. o jakości handlowej arĘkułów rolno -
spożyw czych (t.j. Dz, U, z 20żI r, poz, 630) wraz z aktami wykonawczymi,
5J Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczegóIności z Rozporządzeniem (WE) Nr
B52/20a4 Par]amenhr Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietrria 2a04 r. w sprawie
higieny środków spożywczych (Dz.U. L 1,39 z 3a.a4.2004, s, 1); Dz. Urz, UE Polskie
wydanie specjalne rozdz,1,3, t. 34, str. 31,9),

6) Rozporządzeniem WE nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29
kwien:ia Z004 r ushnawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji
urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do spożyciaprzez ludzi (DZ.U.L1,39 z30,04.2004, s.55 zpóźn.zm.)
Dz,Urz, UE Polskie wydanie specjalne rozdz.3,t,45 str. 75
zpoźn.zm,),
7) Rozporzącheniem |WE) 1,7Bl2002 ParLarnentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeńsbuła Zywności [Dz. U. UE L z dnia 1

lutego 2002 r z poźn. zm: Dz, U, UE Po]skie Wydanie specjalne rozdz,1-5,t, 6, str. 463 ,

zpoźn.zm.),
B] Ustawą z futia 1_6 grudnia 2a05 r. o produkuch pochodzenia zwierzęcega (t.j. Dz.

U , z 2020 r. poz, 1,7 53),
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B, Każdy oferowany arĘkuł powinien być oznakowany etykietą zawterającą

następujące dane: nazwaśrodka spożywczego,nazwaproducenta,Wkaz składników
występujących w środku spożywczym, termin przydatrości do spożycia.

9, Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy. Zamówienie składane przed dostawą

telefoniczne lub pisemnie na adres mailowy wykonawcy.

10. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego.

Wszelkie reklamacje doĘczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwiĆ w
trybie pilnym od zgłoszenia, W przypadku dostarczenia zamówionego towaru
niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a
akże nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właŚciwy we wskazanym
terminie, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w
dowolnejjednostce handlowej. KoszĘ powstałe ztego tytułu obciążaląwykonawcę.

11, Do każdej dostawy Wykonawcadołącza WZ lub Fakturę.

12. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy
stanowiącymzałącznl,k nr 4 do SWZ,

1,3, Zamawialący informuje, że w przypadku, gdy określi wymagania z użyciem
znaków towarowych, patentów, pochodzenia to nalezy traktować akie odniesienie
jako przypadkowe (w takim przypadku Zmawiający drspuszcza zaoferowanie
r o zw iązań r ównow ażnych] .

UWAGA!
W związk:r z zagrożeniem epidemiologicznym Koronawirusem COVID-19 do

wszystki ch części zam ówi enia.

1) W razie wystąpienia przerw w nauczaniu w związku z wprowadzeniem
obostrzeń, zawieszeniem nauczania, wprowadzeniu nauczania hybrydowego w
związku z pandemią Koronawirusa Covid-19 lub innych klęsk żywiołowych
Zamawiający zastzega sobie możliwość wstrzymania lub zmniejszeniazamówieńf a,

Wykonawry nie będzie przysługiwało z tego powodu żadneroszczenie.
Z) Zamawia)ący wymaga od Wykonawclw zachowania rygorów saniarnych i

wykonywania dostaw w rezimie sanitarnym zgodnym z aktualnyrni wytycznymi
Minisra Zdrowia i Sanepidu.

3)W szczególności wymaga się od Wykonawców kontroli temperatury ciała
pracowników dokonu jących czynności związanych z dostawą towaru w szczególności

kierowców, konwojentów Niedopuszczaniu do prary osób wykazulących objawy
mozliwego zakażenia koronawirusem, między innymi takie jak: gorączka, kasze],

duszności, kaar ból gardła. Kierowca -konwojent Wykonawcy podczas dostawy musi
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mieć załozoną mas eczkę zakrywającą nos i ush oraz rękawiczki jednorazowe.

Zamawtający ma prawo skontrolować temperah-łrę ciała osoby dostarczającej towar,

Wymaga się od wykonawcy poinformowanie Zamawiającego o każdym przypadku

skierowania pracowników na kwarantannę oraz o przyparlkrł potwierdzenia

zakażenia ko ro nawiru s em C OVI D - 1 9 wśró d p raco wnikó w fi rmy Wykonawry.

Rozliczenia między wykonawcąa zamawiającym odbywać się będą na podsawie cen
jednostkowych wynikających z formularza asortymentowo-cenowego stanowtącego

załącznlk do oferty według sukcesywnych zarnówień składanych przez

zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny w okresie ffwania umowy za
wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

Vt. TERMIN urrKoNANIA ZAMÓWIENIA

Wyko nawc a zob owiązany j e st zr ealizow ać p rz edmi o t zamówienia w termini e. :

OLaL.2O22 r. do 3L.L2"2a22 r.

VlI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBIICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEI UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umo\Ą/y, określone zastlłły w załączniku nr 6 do

S\Ą/Z.

VIII.INFORMACJE o ŚnonxłCH K0MUNIKACII EIEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCiU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WryKOhIAWCAMI, 0RAZ
INFO RMA.CJE 0 WYMAGANIACH TECHNI CZNYCH I O RGANIZACYJNYCH
SP ORZĄDZANIA, MrYSYŁANIA I O D B IERANIA K0 RESP O NDEI§ CJ I

EtEKTRONICZNEJ

1,. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini portalu

hĘs : //mi^niportaluzp.gov.pl/,ePUAFuhĘs ://epuap.gov.pl/wps/poral
2, Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonarvca posiadający konto na

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lułl wniosku oraz

do fo rmula rza do komunikacj i.
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Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy iclt uzyciu, opisane zoswĘ w ReguJaminie korzy-
stania z miniPortalu dostępnym pod adresem
hĘs: / / miniporĘL u zp.gav,pl, /WarunkiUslugi"aspxorazReguhminieePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPorhlu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPorbiu przesffzegać
p ostanowień tego regulaminu,
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi15OMB,
Za catę przekazania oferry oświadczenia, o którym mowa w art. 1"25 ust.1, pzp,
podmiotowych środków fo wodowych, przedmiotowych środków fu wodowych araz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmule się datę ich przekazania na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż
oferta Wykonawcy i załączniki do oferĘ) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego
formularza nie moze być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawry posługują się numerem
ogłoszenia [BZPJ.
Zamawiający może równiez komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczLy
elekff oniczn ej, email: zsrckp @p o czta. onet.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do

komunikacji jako załączniki, Zamawialący dopuszcza również mażliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomacąpoczLy elektronicznej, na adres email : zsrckp@poczta"onet.pl
Sposób sporządzenia dokumentów e]ektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z Wmaganiami określonymi w
rozporządzentu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 202a r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji eleknonicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niżprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

5

6.

7,

9.

10



x.
1.

2

ZESPÓŁ SZKOŁ ROLN\CZYCH CENTRUM K'ZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

lM. STEFAN A zERoMs Kl EG o W ŚW l DW l N l E

IX, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

. w zakresie doĘczącym przedmiotu zamówienia:

Damian Budziński

tel94 365 25 82, e - mail: zsrckp@poczta.onet.pl

. w zakresie dowczącym zagadnień proceduralnych:

Krzysztof Mich
tel, 601 564 244, e - mail: krzysztof .mich8O@gmail.com

TERMIN ZWIĄZANIA OFERĘ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

ofert do dnia 30,12 .2021, r,

w przypadku gdy wybór najkorzystriejszej oferĘ nie nastąpi przed upĘwem
terminu związania ofertą określonego w S!VZ, Zamawiający przed upĘwem terminu

związania oferta zwróci się jednokrotrie do Wykonawców o Wrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawtalącego okres, nie dłuższy niŻ

30 dni.
przedłużenie terminu związania oferh, o którynr mowa w ust.2, wymaga złoŻenia

przez Wykonawcę pisemnego Oświadczenia a Wrażeniu zgody na przedłuzenie

te rmin u związania o ferta.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zarnawiaiąq dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczegÓ|ne częŚci

zamówienia). |eden wykonawca może złożyć ofertę na kilka częŚci max. B wg .

części okreśbnych w zał. nr 1 - w formularzu asortyrnentowo- cenowym. Nie

dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycii danei częŚci

zamówienia.

oferta, składana elektronicznie musi zoshć podpisane elekffonicznym

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisĘm.

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 pod Wykonawca,

w zakresie dokumentów, które każdego z nich doĘczą. Poprzez oryginał naleŻy

rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobisĘm przez osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione, Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elekffonicznym lub

a
.,l .

1,,

a
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podpisem zaufanym lub

up oważnioną/up oważnio n e.

3, Oferta powinna być:

podpisem osobisĘm przez osobę/osoby

a) sporządzona na podsawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złażona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej vn. za pośrednictrvem

m i n i P o rta lu htę s : // m i n i p o rtal. u zp,gov,p| f ,

cJ podpisana kwalifikowanym podpisem elekt,onicznym lub podpisem zaufanym lub
p o dpisem o sobisĘm przez osobę/ o soby up oważni oną/up owaznion e

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykorrawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elekn^ontcznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym IeIDAS) (UE] nr 9t0/2014 - od 1 lipca 201,6

roku".

W przypadku wykorzyshnia formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz
plików XAdES.

6" Zgodnie z art,8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji sfanowiąrych tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

|eżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wąĘliwości zastzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosowne wyjaśnienia, iż zastzeżone informacje shnowią Ejemnicę
przedsiębiorsfiMa.

V, Wykonawca, za pośrednictwem htęs://miniporbl.uzp.gov.pl/ , maże przed upływem
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8, Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
Iub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie
odrzuceniu.

9, Ceny ofers muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zr ealtzować zamówleni e z naj wy ższą shrann o ś ci ą oraz ew entualn e rabaĘ.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku

polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej, W przypadku załączenia
dokumentów sporządzonych w innym 1ęzyku niż dopuszczony, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

1,1,, Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o

informaĘzacji działa]ności podmiotów realizujących zadania publiczne, opaffzenie
pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumenfr), z wyjątkiem
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę uŁliegającego się
wspólnie z nim o udzieleni e zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub

syturacji polega Wykonawca, albo przez pod Wykonawcę.
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72, Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny byĆ zgodne z
,,OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2077 r, w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sPrawie

Krajowych Ram Interoperaryjności, minimalnych rłr5,.rnagań dla rejestrów

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych

wymagań dla system ów teleinfo rmaŁy czny ch",

13, Za|ecenia:
a) Zamawiajqcy rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xk .jpg (.jpeg) ze

szczególnym wskazaniem na .pdf
b) W celu ewenualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje wykarzystanie

j ednego z formatów:,zip, 7 z;

c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujqcych w rozporzqdzeniu występujq:

,rar .gif ,bmp ,numbers .pages. DokumenĘ złożone w takich plikach zostanq uznGne

za złożo ne nieskutecznie,
d) Zamawiajqcy zwraca uwagę na ograniczen{a wielkości plików podpisywanych

profilem zaufanym, który wynosi max 1,0MB, oraz na ograniczenie wielkości plików

padpisywanych w aplikacji eDoApp służqcej da składania podpisu osobistega który

wynosi mąx SMB.

e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszq

weryfikację podpisLl, Zamawiajqcy zaleca, w miarę możliwoŚci, przekanwertowanie

plików składajqcych się na ofertę na forrnat ,pdf i opatrzenie ich podpisem

kwalifikowanym PAdES,

f) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyĆ zewnętrznym podpisem XAdES.

Wykonawca pawin[en pamiętać, aby plik z podpisem przekazywaĆ łqcznie Z
doku m e nte m p o dp isyw any m.

g) Zamawiajqcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosowaĆ

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów nP,

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić da problernów w weryfikacji plików,

h) Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawca z adpowiednim wyprzedzeniem przetestował

możIiwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferĘ.

i) osabq składającq ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

j) }fertę należy przygotować z należytq starannościq dla podmiodl ubiegajqcega się a

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniega adstępu czasu do

zakończenia pr4ljmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie of"rty na 24

g o dziny przed terminem składa n ia Ę rt/wnio sków,

k) podczas podpisywania ptików zaleca się stosowanie aĘorytmu skrótu SHAZ zamiast

SHA1,

I) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np.w plik ZIP zalecamy wczeŚniejsze podpisanie

każdeg o ze skompresowanych plików.

m) Zamawiajqcy rekomenduje wykorąlstanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem

CZClsu
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o) zamawiajqcy zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem

integralności plików co równoważne będzie z koniecznoŚciq odrzucenia oferty w

postępowaniu,

7, Formuhrz ofertowy - zgodnie ze wzorem shnowiącym zaŁącznik nr 1 do SWZ

Z, Oświakzenie Wykonawcy o niepodbganiu wykluczeniu z postępowania - w

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców

zgodnie zewzaremstanowiącymzałącznik nr 2 do SWZ

3. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
_ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich

pełnomocnik - zgodni e Zewzorem stanowiąCymzałączniknr 2 do SWZ

5, Fełnomocnictwo upoważniające do złozenia oferty, o ile ofertę składa

pełnomocnik;
6. pełnomocnictwo dła pełnomocnika do reprezentowania w postęPowaniu

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczY ofert

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia;
7. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oŚwiadczenie o sPełnianiu

warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale,

B. Zamawialący zaLeca ponumerowanie stron oferty

9, pełnomocnictrruo da złażenta ofer§ mtrsi byĆ złożone w oryginale w takiej samej

formie, jak składana ofertr (t.j. * formie elektronicznej lub postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistymJ, Dopuszcza się takze

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uPrzednio

w fornrie pisenrnej, w formie elekb,onicznego poŚwiadczenia sl}rządzCInego

stosownie do art. 97 § ż ustawy z dnia 14 lutego 1,991, r, - Prarvo o notariacie,

które to pośrviadczenie nohriusz opatruje kwalifikowanym PodPisem

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa

sporząclzonego uprzednio lĄ/ formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,

podpisem zaufanym tub podpisern osobistym mocodawcy. Elekn-oniczna koPia

p ełn om o cnictwa nie moze być uwierzytelniona przez up ełnomo cnio nego"

10. Oferty składane wspóInie [konsorcjum, spółka cywiina ię,j
i i, vVykonawcy mogą łr,spńinie u-niegać się o ucizieienie zainc-,,"-i_,..*^

_:. ',i'l.kona.wcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do

" . ; .. ;];J.:: r::,.:,-=-i= i:i :n,. ł+cłpłnrnr?n i-Ll n rrri_zieienie z2mńr.qienia aibO

FeprezentD'",!anta W PO§tęi]GivaniU i Zaii"aii-i_ ;i"- *" J,



ZESPOŁ SZKOŁ ROLN|CZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA AWaDOWEGO

lM. STEFANA zERoMsKlEGo W ŚWlDWtI!lE

13 . D o o ferty wsp óln ej Wyko nawc y doŁączają p ełn o m o cn i ctwo,

1,4, Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do

niego Zamawialący ki eruj e informacj e, koresp ondencj ę, itp,

]_5. 0ferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniaĆ

następuj ące wymagania :

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie zSWZ;
b] sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenĘ, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oŚwiadczenie o braku

podsaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę

wspólną we własnym imieniu;
- dokumenĘ wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy,

dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

c] kopie dokumentów doĘczących każdego z Wykonawców składających ofertę

wspólrrą muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub

osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

1,6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawry
składająry ofertę wspólną będą mieli otlowiązek przedsawić Zamawiającemu

umowę konsorcj um, zaw\era)ącą, co naj mni ej :

aJ zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może byćkróSzy, niż okres obejmujący

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi

xil. sPosÓts oRAz TERMIN SKŁADANIA OFERT
1,, Wykorrawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza da złożenia dostępnego na

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 10.I2,!Z921_t-fu_Epdz.
11l00

2, Do oferty na|eży dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenĘ.

3. Oferta składana elektronicznie musi zoshć podpisana elektronicznym podpisem

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania

oferty za pośrednictwem miniportalu Wykonawca powinien złożyĆ podpis

bezpośrednio na dokumenhch przesłanych za pośrednictlvem miniportalu.Za|ecarny
stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególnoŚci

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.Z Pzp, gdzie zaznaczono, lż oferĘ, wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz aśwtadczenie, o którym mowa W art.

I25 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważnoŚci, w posaci lub formie

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartoŚci postępowania

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobisĘm.
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4. Wykonawca po upĘwie terminu do składania ofert nie może wycofaĆ złożonej oferty.

XIII.TERMIN OTWARCIA OFERT
1,, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1O.L2,ZO21r. o godzinie lZfiO
2, Otwarcie ofert jest niejawne,
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetorvej

prowadzonego postępowania informacje o:

3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamteszkania wykonawców, których
oferty zoshły otwarte;

3,2. cenach lub kosztach zawarsch w oferach,
4, W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinforma$cznego, która spowoduje

brak mozliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego,

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usLlnlęclu awarll.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu ofivarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

XIV. P O DSTAWY WYKLUCZENIA
1,, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniern art. 110 ust.

2 pzp, Wykonawcę:
1,,1,, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazan o zaprzestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w
art. 25B Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 1B9 a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 22B -230a, art,250a Kodeksu karnego lub w art. 46 |ub

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca201,0 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterzeterrorysĘcznym, o którym mowa w

art" 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym rnowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorysLycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego,lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

0 pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art.9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania prary
cudzoziemcom przebywalącym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U, poz, 7 69),

g] przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art,296-307 Kodeksu

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów o których mowa w
art,27 0-27 7 d Kofuksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,



ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLN\CZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

lM. STEFANAżrnomsnreo w śwtowwrc

h] októrymmowawart.9 ust. 1i 3lubart. 10 usEwyz dnia 1,5czerwca2072r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającYm

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej polskiej - Iub za

odpowiedn i czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1,2. jeże|i urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partrrerskiej albo komplementariusza w

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano zaprzestępstwo, o którym mowa w pkt1.1;

1,3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decYzję

administracyjną o za\eganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotle, chyba że wykonawca odpowiednio

przed, upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo przed upĘwem terminu składania ofert dokonał płatloŚci

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotre wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłaty tych należności;

1,,4, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. 1eżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu

zakłócenie konkurencji, w szczegóIności jeżeli należąc do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 1,6 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów, złoży|i odrębne oferĘ, oferĘ częŚciowe lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że vvykażą, że przygotowali te

oferŁy lub wnioskiniezależnie od siebie;

1,,6, jeżdti,w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. I pzp, doszło do zakłócenia

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy

lub podmiotu, który na|eży z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów, chyba że spowodowane Ęm zakłócenie konkurencji moŻe byĆ

wye]iminowane w inny sposób ntż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2, Wykonawca może zoshć wykluczony przez Zamawtalącego na kaŻdym etaPie

postępowania o udzielenie zamówienia,
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XV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące

warunki udziału w postępowaniu doĘczące:

]_,1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - [nie mają zastosowania

fZamawiający w tym zakresie nie wprowadza żadnych ograniczeń),

1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działa]ności gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; fnie mają zastosowania
(Zamawiający w Łym zakresie nie wprowadzazadnych ograniczeń).
1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej; [nie rnają zastosowania (Zamawialący
w tym zakresie nie wprowadzażadnych ograniczeń).

1.4 zdo]ności technicznej lub zawodowej, (nie mają zastosowania (Zamawiający w

Ęm zakresie nie wprowadza żadnych ograniczeń).

XVI WADIUM
Zamawiający w tym postępowaniu nie v\rymaga wniesienia wadium .

XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający w R]m postępowaniu nie wymaga zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy,

XVIII.SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1,. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według

wzoru shnowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzg|ędnieniem

kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z Wszczególnieniem stawki podatku od

towarów i usług (VAT).

2, Cena oferty stanowi wynagrodz enie ryczahowe.
3. Cena musi być vuryrażona w złorych polskich [PLN), z dokładnością nie większą niż

dwa miejsca po przecinku.
4, Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług

IVATJ właściwą dla przedmiotl zamówienia, obowiązującą według shnll prawnego
na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej
stawki podatku od towarów i usług (VATJ potraktowane będzie jako błąd w
obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferĘ, jeże|i nie ziszczą się ustawowe

przesłanki omyłki (na podsawie art. 226 ust,1 pkt 1,0 pzp w związku z art.223 ust.
2 pkt3 pzp),

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w zŁoĘch
polskich IPLN).

6, W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie,
jako wartość właściwa zostanie przyjęa cenaryczałtowa podana słownie.
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Xx.opls KRyTERIów ocENy oFERT, WRAz z poDANIEM WAG TycH KRyTERIóW I

SPOSOBU OCENY OFERT
7,Przy wyborze oferty Zamawialąq będzie się kierował się następująrym

kryteriami:

Kryterium nr 1:

Cena 60 pkt

Oferta zawierającanajniższącenęovzyma maksymalną liczbę punktów, a pozosałe
oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

nainiższa cena podana w złożonych oferhch

Kr= x100

cena w badanej ofercie

Kl - wartość oceny oferq według kryterium nr 1

Kryterium nr 2:

Sposób dosawy 40 pkt

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA - 40 PKT

b) SIEDZIBA ZAMAWIAIACEGO -0 PKT

Kz - wartoŚĆ oceny oferty według kryterium nr 2

Kr * Kz= Ihść uzyskanych punktów

2, Ocenie będą podlegaćwyłącznie oferĘ niepodlegające odrzuceniu.

3. Za najkorzystriejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną i|oŚĆ

punktów.
4. W sytrracji, gdy Zamawtający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystrriejszej

oferĘ ze względu na to, że zosaĘ złożone oferĘ którym przyznano taką samą liczbę
punktów, wezwie on WykonawcóW którzy złoży|i te oferĘ, do złożenia w terminie
okreśIonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nowe
propozycje podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanychprzez
Zamawiającego. Ofera dodatkowa nie może być mniej korzystra w żadnym z
kryte ri ó w o c e ny o fe rt ws ka zany ch pr zez Zamaw ia)ąc ego,
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaŚnień

doĘczących treści złożonych przez niclr ofert lub innych składanych dokumentów lub

oświadczeń. Wykonawry są zobowiązani do przedstawienia wyjaŚnień w terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

6, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą

określonym w SWZ.

7, |eżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający wezwle Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do

wyrazenia, w .vq..znaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na

wybór jego oferty.

B. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a

Zamawialący zwraca się o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego

oferta została nalvvyżej oceniona, chyba że zachodząprzesłanki do uniewaznienia

postępowania.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1,. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art,577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o

wyborze najkorzystriejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zoshło przesłane w
inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upĘwem terminu, o którym mowa w ust. 1,, jeże|i w postępowaniu o udzielenie
zamówien ia złożono ĘIko j edną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zoshła wybrana jako najkorzystniejsza, zoshnie
poinformowany przezZamawialącego o miejscu i terminie podpisania umowy.

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

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,

które stanowią Załączn:,k Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zaplsy

wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegająry się o udzielenie

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystrriejszej) przedstawią

Zamawiając emu umowę re gulu j ącą wsp ółp rac ę tych Wyko nawcó w.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może

dokonać ponownego badania i oceny ofert spoŚród ofert pozostaĘch w
p o stęp owaniu Wyko nawców alb o uniew ażniĆ p ostęp owanie.
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Xn.POUCZENIE O ŚROOXłCH OCHROI{Y PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY

7, Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 1eżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moze ponieśĆ szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiające go p rzepisów pzp.

2, Odwołanie przysługuje na:

Z,1,. niezgodną z przepisami ustawy czynnośĆ Zamawtającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w Ęm na projektowane postanowienia
umowy;

2,2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był ob owiązany n a p o dsawi e ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej |zby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1pzp, stronom orazuczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, Skargę wnosi się do Sądu

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone sąw Dziale

IX,,Środki ochrony prawnej" pzp,

XX|LZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Załącznik nr 1 - formu]arz ofertowy wraz z zał, do OFERTY - formularzem
asortymentoWo- CenowYfil,
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podsawie art. ]_25 ust. 1

Pzp (złożyć wraz z ofertą),

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawców wspóInie ubiegających się o udzielenie

zamówienia art. 1,1,7 ust,4 Pzp,
Załącznik nr 4 - w zór p ełn o m o cni ctrra [j eż eli dot. złoży ć wr az z o fertą],

Załącznik nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (złożyć dopiero

na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.27 4 ust. 1 Pzp),

Załącznik nr 6 - wzór umowy,

ZATWIERDZAM


