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ul. Wróblewskiego 7 
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Specyfikacja warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym opartym na 

wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy PZP. 

 

 

 

 
Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci w 

wieku szkolnym w roku szkolnym 2022 

 

      

                                                                                                                          

                    Zatwierdziła: 

         Dyrektor Elżbieta Mey-Wysocka 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania: 

1.1. Dane Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce im. gen. Mariusza Zaruskiego  

1.2. Dokładny adres: 76-270 Ustka ul. Wróblewskiego 7   

1.3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.sp3-ustka.pl 

1.4. Adres e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@sp3-ustka.pl 

1.5. Telefon:  (59) 814 44 13 

1.6. Godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 

1.7. Zasady kontaktu i porozumiewania się określa punkt 13 SWZ. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych 

w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwanej także ustawą PZP, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej 

kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności 

zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

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

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

2.4. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania częściowe. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na dwa zadania częściowe. Zamawiający nie 

dopuszcza złożenia oferty tylko na jedno zadanie częściowe. 

 

3. Ochrona danych osobowych: 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego  

w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez 

Zamawiającego o treści: 

„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 (zwane dalej 

rozporządzeniem RODO)  informuję , iż: 

3.1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce im. gen. Mariusza 

Zaruskiego. 

Z administratorem można się skontaktować: 

3.1.1. listownie na adres: 76-270 Ustka ul. Wróblewskiego 7   

3.1.2. telefonicznie: (59) 814 44 13 

3.1.3. przez email: sekretariat@sp3-ustka.pl 

3.2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez sekretariat@sp3-

ustka.pl 

mailto:sekretariat@sp3-ustka.pl
mailto:sekretariat@sp3-ustka.pl
mailto:sekretariat@sp3-ustka.pl
mailto:sekretariat@sp3-ustka.pl
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3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu: 

3.3.1. realizacji zawartej umowy,  

3.3.2.  prowadzenie korespondencji i wyjaśnień, 

3.3.3. archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) i c) RODO  

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). 

3.4. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu trwania 

realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora 

archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu 

okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na 

podstawie innych przepisów prawa. 

3.5. Odbiorcy danych  

Administrator nie przewiduje  przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż jest 

to wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne). 

3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 

decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

jest niezgodne z przepisami prawa; 

3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym 

inspektorem ochrony danych. 

3.8. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3.9. Wymóg podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji 

umowy. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna polegająca na przygotowywaniu,  dostarczaniu i 

wydawaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym w 2022 roku. 

4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadanie częściowe: 
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ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków 

regeneracyjnych dla uczniów klas mistrzostwa sportowego finansowanego z 

budżetu szkoły. 

 Zamówienie obejmuje dostarczenie dziennie od 88 do 92 posiłków regeneracyjnych. 

 Posiłek regeneracyjny musi spełniać następujące warunki ilościowe i rodzajowe: 

 tzw. drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 g i kaloryczność nie mniej niż 700 

kcal, w tym: ziemianki, kasza, ryż – nie więcej niż 200 g, mięso/ ryba nie mniej niż 

150, surówka nie mniej niż 150 g oraz kompot: gramatura: nie mniej niż 200 ml. 

Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 92 w okresie 01 – 06.2022 r. oraz 88 w 

okresie 09-12.2022 roku. 

 

ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu obiadu dla 

pozostałych uczniów. 

 Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe i rodzajowe: zupa: gramatura nie 

mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, drugie danie: gramatura nie 

mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 500 kcal, w tym: ziemniaki, kasza, 

ryż – nie więcej niż 150 gram, mięso / ryba – nie mniej niż 100g, surówka nie mniej 

niż 150 g, kompot: gramatura nie mniej niż 200 ml. 

Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 60 osób. 

 

Posiłek - Obiad finansowany jest ze środków finansowych rodziców uczniów lub 

ich opiekunów prawnych. Posiłki będą opłacane bezpośrednio przez rodziców 

(opiekunów)  lub uczniów na podstawie miesięcznego abonamentu albo na 

jednorazowej zapłacie podczas odbioru przez ucznia obiadu. 

 

4.3. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych w ramach poszczególnych zadań, wskazane w pkt. 4.2. 

SWZ, zostały określone na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb 

dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności 

od frekwencji dzieci w szkole, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych 

roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.  

4.4. Dostawa posiłków regeneracyjnych i obiadów będzie odbywać się od dnia 03.01.2022 roku do 

31.12.2022 roku, od poniedziałku do piątku w wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii 

szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. 

4.5. Wydawanie posiłków i obiadów powinno odbywać się w godzinach 12:15 – 15:00.  

W wyjątkowej sytuacji  związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa posiłków 

odbędzie się o innej godzinie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Wydawanie 

posiłków w ww. godzinach należy do obowiązków Wykonawcy, który zabezpiecza personel oraz 

niezbędne do wydania pojemniki i inne niezbędne naczynia itp. Wykonawca zabezpiecza  mycie 

naczyń, talerzy, sztućców. 

4.6. Wykonawca zobowiązany będzie do składania w pierwszy dzień tygodnia, jadłospis na cały 

tydzień zawierający składniki wagowe (gramatury) potraw do wiadomości Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym 

jadłospisem. 

4.7. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w 

przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań 

odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń 

Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej.   
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4.8. Zamawiający zastrzega, że posiłki wskazane w zadaniu częściowym nr 1 oraz w zadaniu 

częściowym nr 2 muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

  jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym 

tygodniu,  

 drugie danie powinno uwzględniać: co najmniej 3 razy w tygodniu drugie danie winno być z porcją 

mięsną (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) wraz z surówką, raz w tygodniu  danie rybne 

(zamawiający nie dopuszcza dania z rybą panga) wraz z surówką i raz w tygodniu winno to być 

danie mączne (w tym naleśniki , kluski leniwe, knedle ze śliwkami, pierogi: z mięsem, ruskie, 

 z serem), 

 potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, 

naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, 

zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, 

 w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone,  natomiast wyjątkowo 

okazjonalnie smażone, 

 do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone  stosowanie 

tłuszczów zwierzęcych – nie więcej niż 20%), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także 

nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,  

 zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym.   

4.9. Warunki dodatkowe:  

-  Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej 

dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy.  

- Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią 

ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z 

tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw.  

-  Ewentualne zmiany w  ilości posiłków regeneracyjnych (z wyłączeniem obiadów) Zamawiający 

zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 9.00 na dzień dostawy. 

- W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie 

posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi 

w SWZ z innych źródeł. 

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz 

innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

- Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich 

przestrzeganie. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 

produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.  

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin  z oznaczeniem daty, 

godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę 

przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.  

- Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę 

 i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

żywności.  
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- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć  Zamawiającego (stołówkę szkolną) w niezbędną ilość– 

specjalnych  bemarów nastawnych  na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków  i zapewnienia, 

że posiłki podczas wydawania będą ciepłe.  

- Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie 

przez Wykonawcę na jego koszt.  

- Zamawiający udostępnia własne naczynia (talerze, kubki, sztućce) oraz maszynę zmywającą. 

- Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane                              

       z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług cateringowych w stołówce 

szkolnej. 

-  Koszty związane z wydawaniem posiłków, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ponosić 

będzie Wykonawca,  w tym koszty zakupu środków myjących.   

- Wykonawca zobowiązany będzie do pozmywania naczyń, posprzątania stołówki, a także 

 do wywiezienia resztek żywieniowych.     

4.10.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących usługi gastronomiczne, w tym kucharz, technolog żywienia. Usługi te mieszczą się w zakresie 

art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i 

czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

4.11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia 

przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku 

nr 4 do SWZ – Wzorze umowy.  

4.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.13. Zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia wizji lokalnej. 

4.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu świadczenia usług 

stanowiących przedmiot zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 

4.15. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 

55322000-3  Usługi gotowanie posiłków 

55520000-1  Usługi dostarczania posiłków 

55524000-9  Usługi dostarczania posiłków do szkół 

 

5. Finansowanie zamówienia: 

Zamówienie na realizację zadania nr 1 finansowane będzie ze środków Zamawiającego.  

Zamówienie na realizację zadania nr 2 finansowane będzie ze środków finansowych rodziców uczniów lub 

ich opiekunów prawnych. Posiłki będą opłacane bezpośrednio przez rodziców (opiekunów)  lub uczniów na 

podstawie miesięcznego abonamentu albo na jednorazowej zapłacie podczas odbioru przez ucznia obiadu. 

 

6.  Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., zgodnie z 

kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, 

pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych). 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w punkcie 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w 

powyższym zakresie; 

7.2.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,    o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

7.2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie  stawia warunku w powyższym 

zakresie; 

7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

a)  warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, 

 a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę w zakresie 

przygotowywania i dostawy posiłków dla dzieci o wartości łącznej minimum 

70 000,00 zł brutto i okresie świadczenia minimum 6 miesięcy (usługi 

realizowane w ramach jednej umowy traktuje się jako jedna usługę).  

b) skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia minimum jedną osobę pełniącą 

funkcję kucharza: 

- posiadającą wykształcenie min. średnie gastronomiczne, legitymującą się co 

najmniej 2-letnim doświadczeniem w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół 

podstawowych, lub  

- posiadającą wykształcenie zawodowe gastronomiczne, legitymującą się co 

najmniej 3-letnim doświadczeniem w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół 

podstawowych. 

            Doświadczenie zawodowe kucharza stanowi kryterium oceny ofert. 

 

7.2. 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.  

7.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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 Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

 

8. Podstawy wykluczenia z postępowania: 

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy 

PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

8.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmjsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmrygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmzygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobwgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobxgi
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

8.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 8.1.1.; 

8.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

8.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

8.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

8.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

8.2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 

ustawy PZP.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tanzygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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8.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

8.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.  

 

9.  Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:  

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

9.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści z 

załącznikiem nr 2 do SWZ oraz 

9.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne w treści z 

załącznikiem nr 3 do SWZ. 

9.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

9.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

9.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

9.4.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;  

9.4.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 

9.4.3. wykaz osób, o których mowa w pkt. 7.2.4 lit. b. SWZ skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowany zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 
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9.5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 

innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 9.4.2., dotyczy usług, w których wykonaniu 

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

9.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

9.6.1. 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, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych 

środków;  

9.6.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność.  

9.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

 

10. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

10.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 

zdolności są wymagane.  

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

przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 9.1. SWZ, także oświadczenia 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, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.  

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

dodatkowo składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.   

10.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.4., winno potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz winno określać w szczególności: 

10.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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10.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

10.5.3. 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. 

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

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy.  

10.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10.8. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

 

11. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ 

konsorcja): 

11.1. 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.  

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w pkt. 9.1. 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.   

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

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

11.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w 

pkt. 9.1.1. i 9.4.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

 

12.  Podwykonawstwo:  

12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

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

zamówienia.  
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12.3. 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.  

12.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, 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. 

Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

12.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

13. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:  

13.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

13.2. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

13.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Lemańska e-mail: 

sekretariat@sp3-ustka.pl. 

13.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

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

cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów 

stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 

Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

13.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

13.7. Zalecenia:  

13.7.1. dokumenty należy sporządzać w ogólnie dostępnych formatach danych, szczególności 

w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt; 

13.7.2. w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: − .zip − .7Z; 

13.7.3. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym PAdES; 

13.7.4. pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryge
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@sp3-ustka.pl
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13.7.5. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 

plików;  

13.7.6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty; 

13.7.7. jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

13.8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania 

wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań 

dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci 

papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego wskazany w pkt 13.12.2. SWZ. 

13.9. Dane postępowania można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania” na miniPortalu. 

13.10. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.11. Złożenie oferty: 

13.11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na 

miniPortalu. Formularz Oferty jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania.  

13.11.2. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się pod 

rygorem nieważności z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 

określonych w rozporządzeniu 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 

z późn. zm.). Oferta i oświadczenia, o którym mowa o art. 125 ust. 1  pod rygorem 

nieważności powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.11.3. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9 SWZ, z wyłączeniem 

oświadczeń wskazanych w pkt. 9.1. SWZ, przedmiotowe środki dowodowe, 

wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których 

mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego 

dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez 

podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.  
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13.11.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

13.11.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

13.11.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

13.12. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania 

ofert): 

13.12.1. komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z 

zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem ePUAP. 

We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

postępowania wskazanym w SWZ.  

13.12.2. Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email: sekretariat@sp3-ustka.pl 

13.12.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów 

w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci 

papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt. 13.12.2. adres email.  

13.12.4. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452). 

13.13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

13.14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty 

elektronicznej podanego w ofercie. 

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

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

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

albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

13.16. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13.15., przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

mailto:sekretariat@sp3-ustka.pl
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13.17. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 

13.15., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

13.18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

13.19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

13.20. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. 

13.21. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

13.22. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu. 

 

14. Opis sposobu przygotowania ofert, opis sposobu składania ofert :  

14.1. Postanowienia ogólne.  

14.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dwa zadania częściowe. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu.  

14.1.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia i musi obejmować cały przedmiot zamówienia.  

14.1.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

14.1.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

14.1.5. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze 

zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą 

one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

14.1.6. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.  

14.1.7. Oferta w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Oferta w postaci elektronicznej musi być opatrzona podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy.  

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

oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk 

„Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne 

złożenie.  
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14.2. Ofertę składa się na Formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

14.2.1. formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9.1, 9.2, do 

SWZ; 

14.2.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt. 

9.1.1. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców; 

14.2.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 

9.1.2. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców; 

14.2.4. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

14.2.5. w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenia, 

o których mowa w pkt. 14.2.1. i 14.2.2. podmiotu udostępniającego, zgodnie z pkt. 10.3. 

SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego, o którym mowa w pkt. 10.4., 

przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; 

14.2.6. pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa 

pełnomocnik. 

14.3. Oferta składana wspólnie.  

14.4.1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider 

konsorcjum).  

14.4.2. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane 

wraz z ofertą wspólną Wykonawców.  

14.4.3. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku 

postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie 

oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

14.4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu.  

 

15. Opis sposobu obliczenia ceny: 

15.1. W Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 9.1, 9.2, do SWZ Wykonawca określi ceny 

jednostkowe netto i brutto posiłków oraz wyliczy zgodnie ze wskazówkami łączną wartość 

zamówienia. 

15.2. Wyliczoną w Formularzu cenowym wartość zadania Wykonawca wpisze do Formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

15.3. Wykonawca ze względu na sposób finansowania zamówienia na zadanie częściowe nr 2, składając 

ofertę na zadanie nr 1, zobowiązany jest również do złożenia oferty na zadanie częściowe nr 2. 

 



 

 

Strona 17 z 22 

 

15.4. Wskazane ceny realizacji przedmiotu zamówienia są stałe przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

15.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie 

można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, 

żywności, przygotowania posiłków, dostarczenia i wydania posiłków, uprzątnięcia po posiłkach, oraz 

inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT.  

15.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

15.7. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.8. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować 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. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do 

SWZ – Formularzu oferty. 

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

 import usług lub towarów, 

 mechanizm podzielonej płatności. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

16.  Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

17.  Termin związania ofertą: 

17.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.12.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

wskazanego w pkt. 17.1., 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.  

 

18. Termin składania i otwarcia ofert:  

18.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 17.11.2021 r. do godziny 13:00.  

18.2. Czynność złożenia oferty została opisana w pkt. 14 SWZ. 

18.3. Otwarcie ofert niezwłocznie po upływie terminu ich składania tj. 17.11.2021 r. o godz. 13:30.  

18.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

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

18.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację z otwarcia ofert zawierającą elementy, o których mowa w art. 222 ust. 5 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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ustawy PZP.  

18.6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym w niniejszych SWZ otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

18.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

z.n.k., jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

18.8. Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odrzuci oferty które zostały złożone po 

terminie.  

 

19. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert:  

19.1.  Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu, zostanie uznana oferta, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego. 

19.2.  Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

19.3.  Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert dla każdego zadania:  

19.3.1.  cena – waga kryterium 60%, 

19.3.2.  doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi– waga kryterium 40%. 

19.4.  Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna 

stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom 

odbywać się będzie wg następujących zasad: 

19.4.1. cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena ryczałtowa brutto oferty za realizację 

przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna 

liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe 

proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

C = Cn/Cb x 60 

gdzie:  

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 19.4.2.  doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi (D) – ocenie zostanie 

poddane doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (kucharza), o 

którym mowa w pkt. 7.2.4. lit. b SIWZ, wskazane w Formularzu oferty. Maksymalna liczba 

punktów – 40. Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:  

a) doświadczenie kucharza w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół podstawowych  co 

najmniej 4  – 10,00 pkt,  

b) doświadczenie kucharza w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół podstawowych co 

najmniej 5 lat  – 20,00 pkt,  

c) doświadczenie kucharza w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół podstawowych co 



 

 

Strona 19 z 22 

 

najmniej 6 lat  – 30,00 pkt,  

d) doświadczenie kucharza w przygotowaniu posiłków dla uczniów szkół  podstawowych co 

najmniej  7 lat  – 40,00 pkt. 

Uwaga! 

Osoby wskazane w Formularzu oferty nie podlegają zmianie ani uzupełnieniu na etapie 

postępowania. W wykazie osób winna zostać wskazana ta sama osoba do realizacji przedmiotu 

zamówienia co w Formularzu oferty. W przypadku wskazania w Formularzu oferty więcej niż 

jednego kucharza dla realizacji danego zadania, Zamawiający oceni osobę z najwyższym 

doświadczeniem. W przypadku braku wskazania w Formularzu oferty osoby mającej pełnić 

funkcje kucharza i/lub nie podania jego doświadczenia bądź wskazania doświadczenia poniżej 

4 lat – oferta uzyska 0 pkt. wg kryteriów oceny ofert. 

 

Ocenie będą podlegać jedynie pełne lata doświadczenia. 

19.5.  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość 

punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg 

następującego wzoru: 

P = C + D 

19.6.  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taką 

samą ilością punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, celem wyboru najkorzystniejszej 

oferty uwzględnione zostaną obliczenia dla każdej z ofert bez ograniczenia do dwóch miejsc po 

przecinku. 

19.7.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

20.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie 

pisemnej – zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zgodnie z zapisami art. 308 ustawy PZP.  

20.2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

Wykonawcę.  

20.3. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

przedłożą Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującą 

współpracę tych wykonawców. Zgodnie z treścią art. 445 ustawy PZP wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały 

uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów 

występujących wspólnie ma m.in.: upoważniać jednego z członków jako osobę prawną i reprezentującą 

go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we 

wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za 

całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta na czas trwania umowy, aż do 

ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw zamawiającego; być zawarta w formie pisemnej. 
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20.4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 4 do 

SWZ.  

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie.  

20.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty.  

 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

22. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy:  

22.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie punktu 19 SWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

22.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób. 

22.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w punkcie 22.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

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

musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej 

strony. 

 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania                    

o udzielenie zamówienia: 

23.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.  

23.3. Odwołanie przysługuje na:  

23.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

23.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
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upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu.  

23.5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.  

23.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

23.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

23.6.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 23.6.1.  

23.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.5. i 23.6. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

23.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

23.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 

Działu IX ustawy PZP nie stanowią inaczej.  

23.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych".  

23.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z jej wniesieniem.  

23.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

24.  Postanowienia dodatkowe: 

24.1. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w 

walucie polskiej PLN. 

24.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

24.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

24.5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

24.6. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

 

25. Załączniki do SWZ: 

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
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Załącznik Nr 4 -  Wzór umowy 

Załącznik Nr 5 -  Wykaz usług 

Załącznik Nr 6 -  Informacja w zakresie grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 7 -  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

Załącznik Nr 8 -  Wykaz osób 

Załącznik Nr 9 -  Formularz cenowy dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 

Załącznik Nr 10 -  Identyfikator postępowania 

Załącznik Nr 11 -  Instrukcja miniportalu 

 

Wskazane załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SWZ.  

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 


