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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej 

NIP: 896-15-51-811 

Adres: ul. Chabrowa 99, Wysoka, 52-200 Wrocław, tel. 71 715 15 99 

Adres internetowy: www.zspwysoka.pl  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 

Ofertę należy złożyć poprzez:  

https://zsp-wysoka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

II. USTALENIA DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U. z 2019r. poz. 1843  

ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Niniejsze zadanie podzielono na 9 niezależnych części. 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Maksymalna liczba części    

zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu  Wykonawcy: 9.   

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty  

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.   

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67  

ust.1 pkt 6 ustawy PZP w wysokości nie więcej niż 30% wartości szacunkowej zamówienia 

podstawowego. Zakres dostaw objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może 

dotyczyć dostawy mięsa świeżego i wędliny, ryb mrożonych i świeżych, warzyw i owoców,  

art. suchych, nabiału, jajek, mrożonek, pieczywa oraz art. garmażeryjnych. Zamówienia  

te zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, 

z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz 

wynikających ze zmian przepisów prawa czy też zmian czynników cenotwórczych. 

9. Dane osobowe oferentów i osób, których dane są przekazywane, określone w ofercie   

są przetwarzane w sposób określony w załączniku nr 3 do umowy, z którą oferenci 

zobowiązują się zapoznać. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał wszelkich płatności za wykonanie 

przedmiotu umowy  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. 

poz.106 ze zm.). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej z podziałem na zadania (części).  

2. Warunki dostaw:  

http://www.zspwysoka.pl/
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2.1 Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego.  

Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną  przez 

upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych 

dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin 

dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy.) Dostawy muszą być 

zrealizowane najpóźniej do godziny 7:00 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna  

od godziny 6:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie 

może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne 

rozumie się dostawy produktów, których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne  

na dany dzień. 

2.2 Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy  

w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub 

opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej. 

2.3 Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-

epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. 

2.4 Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane  

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

poz.1154). 

2.5  Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz 

wyładunek.  

2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, 

jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności  

do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich 

warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami, towar zostanie poddany 

badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym 

(Załącznik nr 8 do SIWZ) - kolumna 2, 3, 4, 5, 6:  

Nr zadania 

(CZĘŚCI) 

Nazwa zadania 

1.  Mięso świeże i wędliny 

2.  Ryby mrożone i świeże 

3.  Warzywa i owoce 

4.  Art. suche  
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5.  Nabiał  

6.  Jajka 

7.  Mrożonki 

8.  Pieczywo 

9.  Garmażerka 

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi  

na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze 

umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający 

zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy 

produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość 

zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym 

nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy. 

4. Szczegółowe warunki dostaw.  

4.1 Transport:  

 transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu 

dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie 

właściwej jakości,  

 osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne 

zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę  

w kontakcie z żywnością.  

4.2 Reklamacje: 

 Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy  

na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie  

z SIWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków 

spożywczych określonych jako pożądane).  

 W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru 

oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie 

telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca 

jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego  dostarczyć 

zakwestionowaną ilość artykułów, za które Zamawiający zapłaci w momencie ich 

dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie 

odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy 

dyskwalifikujące.  

 W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, 

stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi 

towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych 

brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem 

protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez 

Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania 

opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.  
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UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy 

a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę. 

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 

15800000-6 Różne produkty spożywcze 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 PZP; 
 

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku  

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku  

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli: 

 wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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

wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na dostawie artykułów 

spożywczych, o wartości nie mniejszej niż: 

dla Części 1): 200 000,00 zł brutto 

dla Części 2): 100 000,00 zł brutto 

dla Części 3): 350 000,00 zł brutto 

dla Części 4): 200 000,00 zł brutto 

dla Części 5): 100 000,00 zł brutto 

dla Części 6): 25 000,00 zł brutto 

dla Części 7): 100 000,00 zł brutto 

dla Części 8): 50 000,00 zł brutto 

dla Części 9): 30 00,00 zł brutto 

 

W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania 

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający przeliczy 

podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego 

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  

a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu 
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Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że wykonał lub 

wykonuje co najmniej jedną dostawę – w odniesieniu do każdej części, na które składa ofertę. 

Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli 

wartości poszczególnych dostaw są nie mniejsze niż wartości określone odpowiednio dla 

części, na które Wykonawca składa ofertę. 

 

Przez jedną dostawę, którą Wykonawca zobowiązany jest wymienić w wykazie dostaw, 

Zamawiający rozumie: 

 pojedynczą dostawę wykonaną w ramach określonej umowy,  

lub  

 całą umowę, w ramach której Wykonawca wykonał lub wykonuje wiele dostaw, których 

łączna wartość odpowiada co najmniej wartości wymaganej w celu potwierdzenia spełniania 

warunku dla danej części. 

 

Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie 

wykazane dostawy muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie, np. poprzez 

określenie dat, miejsc dostaw lub ich odbiorców.  

 

W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed 

upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane 

w ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie 

zakończone i co do których Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające ich 

należyte wykonanie. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, W TERMINIE SKŁADANIA OFERT: 

1.  Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności  

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – 

JEDZ - w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją 

wypełniania JEDZ dostępną  pod adresem internetowym: www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia. 

 Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca  

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z Rozdziałem VII;  

http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia
http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia
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2.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie,  

aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. 

 Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ 

przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala 

wykonawcy na niewypełnianie dalszych pól odnoszących się do szczegółowych 

warunków udziału  w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca 

ogranicza się do wypełnienia α OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 

WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI, stanowiące wstępne potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust.3 

ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których  

to dotyczy – odrębny jednolity JEDZ. 

2.4. Od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga składania JEDZ przez 

podwykonawcę. 

2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

2.6. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez każdego z nich, w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa 

w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.7. W formularzu(-ach) JEDZ należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści 

ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej SIWZ. Wypełnienie pozostałych,  

nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.  

2.8. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną.  

3. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby 

Wykonawcy składającego ofertę – Załącznik nr 7 do SIWZ , jeśli dotyczy. 

4. Pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez 

pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika  

z dokumentu rejestrowego Wykonawcy; Pełnomocnictwo musi być opatrzone podpisem 
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kwalifikowanym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub mieć formę elektronicznej 

kopii dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA 

ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W 

ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP, PRZEKAŻE ZAMAWIAJĄCEMU: 
 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - Załącznik  

nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, a dowody w oryginale bądź kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, oświadczenie składa każdy z nich odrębnie. 

 

PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY WEZWIE  WYKONAWCĘ, 

KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO SKŁADANIA  

AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE: 

1) spełnia on warunki udziału w postępowaniu  

 oraz że 

2) nie podlega wykluczeniu tj.: 
 

6. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 

przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, 

 

7. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

 

8. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%285%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%286%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
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9. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

 

10. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  

w sprawie spłat tych należności -  stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

11. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne - stanowiący Załącznik 

nr 5 do SIWZ 

 

12. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 

przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy-  stanowiący Załącznik 

nr 5 do SIWZ 

 

13.  oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - stanowiący 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

14. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

15. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub  

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,  
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a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może złożyć 

wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez 

Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu - oświadczenie Wykonawcy - stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

16. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wyżej wymienionych dokumentów składa: 

- zamiast pkt 6 - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert), 

- zamiast pkt 7, 8, 9 - składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów 

stosuje się odpowiednio. 
 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu  

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w Rozdz.VI pkt 6 (informacja z KRK), składa dokument,  

o którym mowa w Rozdz. VI pkt 16 tiret pierwszym (informacja z odpowiedniego rejestru), 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 PZP. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%285%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%286%29
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtge
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zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się 

odpowiednio. 
 

17. Oferta wspólna Wykonawców: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art. 23 Ustawy PZP; 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty o których mowa w Rozdz. VI ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. Natomiast dokument o których mowa w ust. 15 Wykonawcy 

składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu  

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo musi być opatrzone podpisem 

kwalifikowanym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub mieć formę elektronicznej 

kopii dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Wykonawcy składają każdy w swoim 

zakresie lub składa je pełnomocnik  umocowany przez każdego z Wykonawców. 

5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,               

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców.  

6) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy, składa każdy 

z Wykonawców. 

7) Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty składające ją wspólnie lub 

ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) Jeśli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających  się o zamówienie będzie wykonywać 

cześć zamówienia do którego przepisy wymagają posiadania uprawnień czy też 

zamawiający opisał sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie wiedzy i doświadczenia to każdy z nich musi wykazać, iż posiada uprawnienia 

i posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące części zamówienia przewidzianego 

Wykonawcy do wykonania. 

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika przyjmuje się, że pełnomocnictwo  

do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność  

z  oryginałem wszystkich dokumentów, 

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;  
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d) jeżeli oferta wspólna zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 

przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

18. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej 

innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych; 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP; 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  

o których mowa w pkt 1; 

7) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,  

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp  

do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają : 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,  

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VI ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

SIWZ  w takim zakresie, aby wykazać  spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

19. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom: 

1) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców; 

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1ustawy PZP,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

3) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować  z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

4) Zamawiający nie przewiduje dalszych podwykonawców; 

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                     

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 t.j.  

ze zm.), a Wykonawca wskaże Zamawiającemu dokumenty, które Zamawiający posiada lub 

które może uzyskać. 

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1126). 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2822%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17181936
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21. Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  

w postępowaniu. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym  

a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego 

prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://zsp-

wysoka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz 

znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez 

Wykonawcę jest bezpłatne.  

4. Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu 

dostępna jest na stronie https://zsp-wysoka.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce 

INSTRUKCJE plik Udział w przetargu nieograniczonym. 

5. Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:  

- Dopuszczalne przeglądarki internetowe:  

a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer11,  

b) Google Chrome 31  

c) Mozilla Firefox 26  

d) Opera 18  

- Pozostałe wymagania techniczne:  

a) dostęp do sieci internet;  

b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;  

c) włączona obsługa JavaScript;  

d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;  

e) zainstalowany Acrobat Reader;  

f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment  

6 Update 24 lub nowszy.  

6. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:  

Zamawiający wskazuje na format przesyłanej przez Wykonawcę środkiem komunikacji 

elektronicznej oferty: „pdf”. Jednak Wykonawca może przygotować ofertę w każdym innym 

formacie określonym treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320  ze zm).  

7. Dopuszczalny format kwalifikowalnego podpisu  

Platforma spiera rozwiązania dostarczane przez firmy:  
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 Polski Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych S.A.  

 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.  

 Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA. 

 Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.  

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk 

Logintrade: 71 787 37 27, e-mail: helpdesk@logintrade.net  

8. Osobą uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Pani Zenona Wylegała, tel. 71-715 15 99, e-mail: zenona.wylegala@zspwysoka.pl 

9. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą  

z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości:  

dla Części 1): 1 000,00 zł  

dla Części 2): 800,00 zł  

dla Części 3): 1 500,00 zł  

dla Części 4): 1 000,00 zł  

dla Części 5): 800,00 zł  

dla Części 6): 200,00 zł  

dla Części 7): 800,00 zł  

dla Części 8): 400,00 zł 

dla Części 9): 300,00 zł 

przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu (przelew); 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Kobierzyce: 

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 

0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium/ Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla 

potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej z podziałem na zadania – CZĘŚĆ 

………(nr) pod nazwą …………. (wpisać nazwę części). 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych 

na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść  

je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego 

mailto:zenona.wylegala@zspwysoka.pl
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dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia 

dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne 

jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) na adres poczty 

elektronicznej: zenona.wylegala@zspwysoka.pl w wydzielonym odrębnym pliku (np. ...pdf) 

jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 

dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby  

w temacie wiadomości podać znak sprawy oraz nazwę postępowania, do którego wadium 

jest wnoszone.  

7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające  

z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty 

na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być 

ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, a także musi posiadać  

co najmniej następujące elementy: 

 nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, powinni być 

wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

 kwotę gwarancji, 

 termin ważności gwarancji, 

 wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego,  

 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. 

 musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 13. W przypadku, gdy 

dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w 

formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym 

w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód 

wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.  

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy dokument 

wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie 

niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym  

w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód 

wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.  

mailto:pkosim@ugk.pl
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Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie 

tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać 

będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym 

dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz  

z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni.  

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

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,  

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz Oferty oraz oświadczenie (JEDZ), a także dokumenty  

o których mowa w Roz. VI pkt 3 i 4 jeżeli go dotyczą. W przypadku, gdy Wykonawca 

chce złożyć ofertę dla kilku części to wypełnia jeden formularz ofertowy (wpisując 

informację dot. części, na które składa ofertę) oraz jeden JEDZ dla wszystkich części 

na które chce złożyć ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Złożenie oferty na nośniku danych lub  

w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej 

złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część. Wykonawca w formularzu 

oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) deklaruje, dla których części składa ofertę. 

5. Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić 

„Formularz oferty” oraz wszystkie załączniki w miejscach do tego celu wskazanych.  

6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
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Wykonawcę według postanowień niniejszej SIWZ. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisania przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie winno być dołączone do oferty,  

o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy 

pod adresem https://zsp-wysoka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób 

określony w pkt VII SIWZ.  

9. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest powiadomienie: oferta została złożona oraz 

wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia oferty do postępowania.  

10. W sytuacji kiedy oferta zawiera chronione tajemnice przedsiębiorstwa informacje te mają 

być zawarte w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że nie mogą być 

udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

Pzp.  

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. Wykonawca zmiany oferty dokonuje poprzez wycofanie 

pierwotnej i złożenie nowej zgodnie z wymogami specyfikacji.  

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę przetargową dostępna na stronie https://zsp-

wysoka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html do dnia 25.08.2020r. do godziny 

10:00.  

2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty nie będzie możliwe. Uwaga! 

O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas 

rozpoczęcia jej wprowadzenia. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, nie będzie  

ona brana pod uwagę. 

5. Oferta, która nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w ustawie Pzp. Przepisy ustawy PZP 

nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówieni, w tym zapisów projektu 

umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XII. OTWARCIE OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2020 r. o godz. 10.15 za pośrednictwem platformy 

poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Odszyfrowanie ofert odbędzie się w Zespole 

Szkolno –Przedszkolnym w Wysokiej, ul. Chabrowa 99, 52 – 200 Wrocław, pokój nr 18c.  

Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie przetargowej.  

2. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

www.zspwysoka.pl oraz na platformie przetargowej. 

Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać:  

1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

https://zsp-wysoka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
https://zsp-wysoka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
http://www.zspwysoka.pl/
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2) firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte  

w ofertach. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz 

informacje dotyczące cen ofertowych. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  

z zastrzeżeniem pkt 6) poniżej dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Cena ofertowa (C) - waga  60% 

------------------------------------------------------------------------- 

Wykonawcom w tym kryterium przyznana zostanie odpowiednio ilość punktów wyliczona  

wg wzoru: 

 

                                 Co =  ( Cmin. : Cn ) x 60 pkt 

gdzie: 

             Co        - ilość punktów n-tej ocenianej oferty     

             Cmin.   – najniższa cena ofertowa brutto 

             Cn        - cena ofertowa brutto badanej oferty 

     

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Oferta o najniższej cenie ofertowej uzyska największą ilość punktów (oferta najkorzystniejsza) 

w tym kryterium (uwaga, cena ofertowa służy porównaniu ofert i jest ceną maksymalną, 

dostawy będą następowały z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego na zasadach opisanych 

w umowie). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Czas dostawy standardowej (T) – waga 20 % 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

Lp. Czas dostawy  Ilość punktów 

1 Do 7:00 0 

2 Do 6:30 10 

3 Do 6:15 20 

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę  

w Formularzu Oferty czasu dostawy. 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie zaznaczy) w formularzu oferty czasu dostawy 

standardowej  Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny możliwy czas dostawy 

standardowej tj. do godziny 7:00 a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten 

zostanie uwzględniony w umowie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Czas dostawy specjalnej (S) – waga 20 % 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

Lp. Czas dostawy  Ilość punktów 

1 Do 2 h 0 

2 Do 1,5 h  10 

3 Do 1 h 20 

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę  

w Formularzu Oferty czasu dostawy specjalnej. 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie zaznaczy) w formularzu oferty czasu dostawy 

specjalnej  Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny możliwy czas dostawy  

tj. do 120 min a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie 

uwzględniony w umowie. 

 

Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz 

będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ofertowa, czas dostawy 

standardowej, czas dostawy specjalnej  tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C+T+S = 

O).   

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Arkusz kalkulacyjny dla 

zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  której wzór stanowi załącznik do SIWZ. 
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2. Kalkulację cenową, o której mowa powyżej należy wypełnić ściśle według kolejności 

pozycji.  

3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane  

w Kalkulacji cenowej. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian. 

4. Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją 

zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz 

opusty, których Wykonawca zamierza udzielić. 

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi 

na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający 

zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w 

ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch 

kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb 

Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy. 

5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.  

7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami.  

9. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

10. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,  

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

11. Wartości w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny 

być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

XV  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                        

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
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1. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Powiadomienie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zawierało nazwę 

(firmę) albo imię  i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  

i na zasadach określonych w art. 94 ustawy Pzp.  

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

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

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania określone w art. 39 ust. 1 Pzp. 

 

XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ 

Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH. 
 

Istotne dla Stron postanowienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

Specyfikacji. 

 

XVII  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

1) Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz.U.2018.1092 ze zm.) 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U.2018.972 )  

3) W sprawach nieunormowanych niniejszą dokumentacją przetargową ma zastosowanie 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 ze zm.), 

akty wykonawcze do ustawy i Kodeks cywilny. 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – JEDZ 
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie z listą powiązań kapitałowych 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy 

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczeń wykonawcy w zakresie art. 24 ust.5 ustawy Pzp 

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostepniającego swoje zasoby na potrzeby 

wykonawcy składającego ofertę 

Załącznik nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjnym 

 

 

Halina Frodyma 

Dyrektor Zespołu szkolno-

Przedszkolnego w Wysokiej 


