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Zamawiający:  Przedszkole Nr 3 NIEZAPOMINAJKA 

  ul. Spokojna 3 

  58-160 Świebodzice           

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi  art. 3 ustawy 

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) 

zwaną dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” 

 

 

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Przedszkola Nr 3 NIEZAPOMINAJKA 

w podziale na zadania: 

- część nr 1: art. sypkie 

- część nr 2: art. różne 

- część nr 3: mięso i wędliny 

- część nr 4: mrożonki 

- część nr 5: nabiał i jaja kurze 

- część nr 6: pieczywo 

- część nr 7: ryby 

- część nr 8: warzywa i owoce 

 

Znak postępowania: 1/TP/2021 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: Przedszkole Nr 3 NIEZAPOMINAJKA, ul. Spokojna 3 

58-160 Świebodzice 

tel. 74 666 96 42 

 

https://www.bip.przedszkole3.swiebodzice.pl/ 

NIP:  884-272-73-56   REGON: 021404853 

 

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

dokumenty związane z prowadzona procedurą:  

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

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w trybie podstawowym 

o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli 

środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

5. Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, przed 

upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rzecz Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 

- część nr 1: art. sypkie 

- część nr 2: art. różne 

- część nr 3: mięso i wędliny 

- część nr 4: mrożonki 

- część nr 5: nabiał i jaja kurze 

- część nr 6: pieczywo 

- część nr 7: ryby 

- część nr 8: warzywa i owoce 

 

Pełny opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ: Załącznik nr 3 -Wzór umowy, Załącznik 

nr  2 A do H- Formularz asortymentowo cenowy. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

15000000-8 

 

1.Oferowane produkty muszą być świeże i zdatne do spożycia oraz spełniać wymagania jakości handlowej 

oraz muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości 

handlowej. Produkty muszą być dostarczane w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach.  

2.Wykonawca musi posiadać wszelkie zezwolenia umożliwiające prowadzenie działalności wynikającej z 

realizacji przedmiotu zamówienia. Produkty muszą być oznakowane i posiadać dokumenty badań i 

dopuszczenia do obrotu oraz posiadać certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami prawa. 

3.Na każdym dostarczonym opakowaniu musi znajdować się etykieta z następującymi danymi: 

a) nazwa oraz adres dostawcy lub producenta, 

b) nazwa oraz rodzaj produktu, 

c) termin przydatności do spożycia (dzień, miesiąc, rok), 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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d) masa netto, 

e) warunki przechowywania, 

f) wykaz składników wg udziału surowców,  

g) wykaz alergenów.  

4.Wykonawca zobligowany jest posiadać wdrożony system HACCP i stosować procedury z tym związane, 

posiadać wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowego Inspektoratu 

Sanitarnego. Dokumenty te Wykonawca udostępni na wniosek Zamawiającego niezwłocznie, np. przed 

podpisaniem umowy. dokument potwierdzający bieżące badanie wyrobu gotowego Wykonawca udostępnia 

na wniosek zamawiającego. 

 

5.Wykonawca zapewnia środek transportu do realizacji dostaw, który jest przystosowany do przewozu 

żywności (art. spożywczych) i posiada dokument to potwierdzający np. z Państwowego Inspektoratu 

Sanitarnego PIS. Pojazd musi być wyposażony w pojemniki transportowe, plastikowe, mające atest 

kompetencji jednostki resortu zdrowia, powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, bez 

uszkodzeń mechanicznych, bez obcych zapachów, dopuszczone do kontaktu z żywnością, zapewniające 

zachowanie właściwej jakości artykułów w czasie transportu. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność 

za skutki ewentualnych kontroli ze strony Zamawiającego lub uprawnionych organów/podmiotów. Transport 

produktów i związane z tym koszty, w tym koszty opakowania, załadunku i rozładunku ponosi Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie min. 2 środków transportu spełniających 

powyższy opis. Wykonawca winien wykazać pojazd dostosowany do zadania na które składa ofertę - 

dokument potwierdzający dostosowanie samochodu do rodzaju przewożonej żywności zgodnie z wymogami 

np. art. nabiałowe powinny być przewożone w odpowiednich  warunkach chłodniczych. 

6.Całkowita wielkość (wartość) zamówienia uzależniona będzie od ilości dzieci i faktycznych wymagań 

Zamawiającego.  

7.Wykonawca dostarczać będzie produkty transportem własnym - na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku 

do piątku (w każdy dzień) bezpośrednio na adres: 

- Przedszkole Nr 3 NIEZAPOMINAJKA, ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną część zamówienia: 

- część nr 1: art. sypkie 

- część nr 2: art. różne 

- część nr 3: mięso i wędliny 

- część nr 4: mrożonki 

- część nr 5: nabiał i jaja kurze 

- część nr 6: pieczywo 

- część nr 7: ryby 

- część nr 8: warzywa i owoce 

 

9. UWAGA – zamawiający starał się opisać przedmiot zamówienia w sposób najbardziej zrozumiały dla 

Wykonawcy. Ewentualnie użyte nazwy własne obrazują jedynie rozwiązania, wyznaczając przybliżone 

cechy elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego, tj. posiadają skład identyczny lub lepszy (z mniejszą ilością środków chemicznych, a 

większą zawartością naturalnych, np. większą niż zakładana ilość pomidorów w koncentracie 

pomidorowym). Zamawiający zastrzega sobie - na każdym etapie postępowania lub trwania umowy -

możliwość do wezwania Wykonawcy do okazania kart charakterystyk dostarczanych produktów, jeśli tylko 

produkty te będą budziły wątpliwości Zamawiającego, co do ich zgodności z wymogami SWZ.  

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy producenta 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,  a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważne”. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 

11.Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz istotne postanowienia umowy zwierają załączniki do SWZ 

(Załącznik nr 2 A do H oraz Załącznik nr 3). 

 
7. Podwykonawstwo 
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7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

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

zamówienia. 

7.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile  są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Terminy realizacji zamówienia są następujące:  

- Sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w poniższym pkt 2 oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w:  

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy spełniają warunki dotyczące: 

4.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

4.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

4.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

4.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:  

- część nr 1: art. sypkie 

- część nr 2: art. różne 

- część nr 3: mięso i wędliny 

- część nr 4: mrożonki 

- część nr 5: nabiał i jaja kurze 

- część nr 6: pieczywo 

- część nr 7: ryby 

- część nr 8: warzywa i owoce 

 

- część nr 1: art. sypkie: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

- część nr 2: art. różne: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

- część nr 3: mięso i wędliny: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 



 

 Przedszkole Nr 3 

NIEZAPOMINAJKA 

ul. Spokojna 3 

58-160 Świebodzice 

tel. 74 666 96 42 

https://www.bip.przedszkole3.swiebodzice.pl/ 

 

  

- część nr 4: mrożonki: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

- część nr 5: nabiał i jaja kurze: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

- część nr 6: pieczywo: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

- część nr 7: ryby: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

- część nr 8: warzywa i owoce: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada min. 2 środki transportu 

przeznaczone i dopuszczone właściwymi przepisami prawa do transportu żywności w warunkach 

adekwatnych do przewożonego towaru, spełniających wymogi prawa i SWZ w tym zakresie, które będą 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

 

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie 

warunku przez Wykonawców. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE 

ŚRODKI DOWODOWE) 
1. Do oferty  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 stanowią dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia: 

- nie dotyczy. 

 

VII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
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udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

zamówienie publiczne, 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 

(Załącznik nr 6 do SWZ). 

3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 

w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

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

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej 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. 

 

VIII. 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 VI ust. 1 niniejszej 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 wykonają poszczególni Wykonawcy. 

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

wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

IX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA SWZ 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 
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komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest platforma zakupowa dostępna pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/   zwany dalej MiniPortalem. Korzystanie z Platformy przez 

Wykonawcę jest bezpłatne. 

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, 

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. xls. 

Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip 

lub 7Z.  

5. Zasady korzystania z miniPortalu służącego do obsługi postępowania: 

 

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

-  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 

150 MB. 

-  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

-  Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

 

6. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2247), w 

szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 

 

7. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku  

nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2247).   

8.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w kwestiach merytorycznych – P. Beata Gil - Dyrektor Przedszkola  – 

przedszkolepublicznenr3@interia.pl  

  

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że porozumiewanie się - zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami 

uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - jest dopuszczalne jedynie w formie wskazanej w 

niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 

się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

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

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przedszkolepublicznenr3@interia.pl
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12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w punkcie 12, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w punkcie 12, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w punkcie 13, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, bez ujawniania źródła 

zapytania,  za pośrednictwem Platformy. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 

VII.7 i Rozdziału VIII.2 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ), 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (załącznik nr 6 do SWZ) (jeżeli 

dotyczy), 

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

 

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 kwestiach 

nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają przepisy §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

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 (dokument z podpisem 

kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
7. Wykonawca składa ofertę z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem miniPortalu 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna, 

a Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem. 

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), pod 

warunkiem jednak, że równocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Ww. oświadczenie powinno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie 

z zasadami reprezentacji. 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” lub klauzulą podobnej treści, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów 

określonych jako tajne. 

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na 

podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia 

tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę 
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przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający 

ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie 

informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert zgodnie z Instrukcją. Za skutecznie 

złożoną zmianę lub wycofanie oferty Zamawiający uzna tylko tą, która została złożona zgodnie z instrukcją 

stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. 

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. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.01.2022r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

asortymentowo-cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 A do H do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej 

SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

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

przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

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

realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W 

ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1)    poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego; 

2)    wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

3)    wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

4)    wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 
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Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

 

XIV. SPOSÓB  I  TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu  do dnia 22.12.2021r. do godz. 12.00. 

2. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej 

wprowadzenia. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021r. o godz. 12.15 za pośrednictwem mini portalu. 

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

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

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 

5.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

5.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

l.p

. 
Kryterium Waga 

*
 

1. Cena (C) 100% =100,00 pkt 

* wg zasady 1% = 1 pkt 

2. Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert: 

Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C)- waga 100%: 

 

                        cena najniższa brutto* 

 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 100% 

             

               

                  cena oferty ocenianej brutto 

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty (zgodnie z art. 223 ustawy Pzp),  w tym zaoferowanej ceny (zgodnie z art. 224 ustawy Pzp). 

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe                                       

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z niniejszą SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria oceny ofert. 

. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

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

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie umowy (Projektowanych Postanowieniach Umowy), stanowiącym 

Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 

zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach 

Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu. 

4. Szczegółowe zapisy odnośnie środków ochrony prawnej są zawarte w dziale IX ustawy Pzp. 

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 

4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 3 

NIEZAPOMINAJKA, ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice, tel. 74 666 96 42 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Pani   Joanna Jakubina 

    e-mail: jj29@interia.pl  

mailto:jj29@interia.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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 p.z.p., związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) 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: 

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

osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
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RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

XXI. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przed upływem terminu 

składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

3.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

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

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

 
XXII. Informacja na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących 

przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, 

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą. 

art. 22 ust. 1 - ust. 4 rozporządzenia 2016/679 

1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie na nią wpływa. 

2.  Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: 

a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,  

a administratorem; 

b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które 

przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub 

c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i 

prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze 

strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. 

4.  Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, 

wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

art. 46 rozporządzenia 2016/679 

1.  W razie braku decyzji na mocy art. 45 ust. 3 administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane 

osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, 

i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. 

2.  Odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, można zapewnić - bez konieczności uzyskania specjalnego 

zezwolenia ze strony organu nadzorczego - za pomocą: 

a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; 

b) wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47; 

c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 93 ust. 2; 

d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2; 

e) zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami 

administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w 
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odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; lub 

f) zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami 

administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w 

odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. 

3.  Pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzorczego odpowiednie zabezpieczenia, o których 

mowa w ust. 1, można także zapewnić w szczególności za pomocą: 

a) klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem 

przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; lub  

b) postanowień uzgodnień administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi, w których przewidziane 

będą egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą. 

4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, organ nadzorczy stosuje mechanizm spójności, o 

którym mowa w art. 63. 

5.  Zezwolenia wydane przez państwo członkowskie lub organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 

95/46/WE zachowują ważność do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia w razie potrzeby przez ten organ. 

Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich zmiany, 

zastąpienia lub uchylenia w razie potrzeby decyzją Komisji przyjętą zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. 

art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w 

tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, 

chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy: 

  A - część nr 1: art. sypkie 

B - część nr 2: art. różne 

C - część nr 3: mięso i wędliny 

D - część nr 4: mrożonki 

E - część nr 5: nabiał i jaja kurze 

F - część nr 6: pieczywo 

G - część nr 7: ryby 

H - część nr 8: warzywa i owoce. 

Załącznik nr 3- Wzór umowy. 

Załącznik nr 4- Oświadczenie dotyczące pojazdów Wykonawcy. 

Załącznik nr 5- Oświadczenie. 

Załącznik nr 6- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 8 Instrukcja użytkowania mini portalu. 

 

 

 

 

 

         Zatwierdzam: 

 

       ……………...……………………...……..…… 
        (Kierownik Zamawiającego 
        lub osoba przez niego upoważniona) 


