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X Liceum Ogólnokształcące im.

Wisławy Szymborskiej w Białymstoku
ul. Stołeczna 6,, 15-879 Białystok

Tel. 85 74231 38
e-mail: 1o 1 0@um.bialystok.pl

SPECYFIKACJA WARLINIKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

ZAMAWLĄJĄCY:
X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku

Zaprasza do złożenia oferly w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o waftości
zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi arl. 3 ustawy z ll września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019) - dalej ustawy PZP na dostawy pn:

,, Dostawa artykułów spożrywczych do stołówki internatu X Liceum Ogólnoksźałcącego
ul. Zwycięstwa28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 ."

Znak sprawy: XLO - I - ż6.I.202I

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
ofeńy nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający po terminie
składania ofert nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SWZ.

Białystok, 15 listopada 2021



I. Nanva oraz adres Zamawiljącegoz

X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w BiaĘmstoku

ul. Stołeczna 6,15-879 Białystok

NIP_ 5423ż26702

REGON -050040779

Godziny pracy Zamawiającego:

8.00 - 15.00

tel. 85 74231 38

e-mail : 1o 1 0@um.bialystok.pl

adres strony internetowej : www. 1 01o.p1

Postępowanie prowadzone jest przy lżyciu środków komunikacji eleklronicznej z wykorzystaniem

Ęlatformy https://miniportal.uzp.gov.p1 otaz poczty elektronicznej Zamawiającego

kięrownik. internat@ 1 01o.pl

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowanięm o udzielęnie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej

hĘs ://miniportal.uzp. eov.pl

II. Ochrona danych osobowych
Zgodtle z art. 13 ust. 1 i ż tozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dniaŻ7
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w nviązLu zprzetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

r ozporządzenie o danych zw anym dalej "RODO ") informuj emy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jęst: X Liceum Ogólnoksńałcące im. Wisławy
Szymborskiej w BiaĄmstoku ul. Stołeczna 6, |5,879 Białystok
2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, zktorymmożna się kontaktować pod

adresem e-mail : inspeklor@kancelaria-explico.pl
3,PanilPanadanę osoboweprzetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit, c RODO w celu

związanymzprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznęgo;
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie

przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy z dniaz dtia 11 września ż0I9 r.
Prawo zamowięńpublicznych (dalej :,,PzĘ").
5 .PanilPana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art, 7 8 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 tata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.0bowiązek podania przezPani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wynogiem ustawowym określonym w przepisachPzp, związanym zudziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego.
7.Jednocześnie informuj emy, że posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ParilPana dotyczących (w

przypadku, gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie

dużego wysiłku może zostać PanilPan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji

mających na celu sprecyzowanie żądańa, w szczegóIności podania nazwy lub daty postępowania o

udzielenie zamówietiapublicznego lub konkursu albo sprecyzowanie tazwy lub daty

zakońc zonęgo p o stępow ania o udzielenię zamow ienia) ;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia



publicznego ani zmiatąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie moze

naruszaćintegralnościprotokołuoraz jegozaŁącznlków);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądafia od administratora ograniczeńaprzetwarzania danych

osobowych z zastrzeżęniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówięnia publicznego lub

konkursu orazprzpadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia

przetwarzańa nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby ftzycznej llb
prawnej, lub z uwagi taważnęwzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdY uzna Pani/Pan,

żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruSza przePisY RODO;

8. Jednakże, nie przysfuguje Pani/Panu:

a) w związktl z art. I'7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o któr5zm mowa w ań.20 RoDo;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzaniaPantlPana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesięnia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora, Organem właŚciwym dla

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

1g.Pani/Pana danę osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciegolorganizacji.

1i.pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zaltomatyzowany w tyn równiez w formie

profilowaniatzn. żadne decyĄewywofujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sPosób na

nią istotnie wpĘwające nie będą oparte wyłącznie na automatycznymprzetwarzaniu danych

osobowych i nie wiążą się z taką automńycznie podejmowaną decyzją.

III. Tryb udzielania zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.Ż75 pkt 1 PZP

orazniniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SWZ",
2. Zamaw iający nie przewiduj e prowa dzenia ne gocj acj i.

3. Szacunkowa wartośó przedmiotowego zamówienia nię przehaczaprogów unijnych o jakich mowa

w ań. 3 ustawy PZP.
4. ZamawiĄący nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewid4e złożenia oferty w postaci katalogów elektroniczrrych.

6. zamawiĄący nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7 . Zamawiający nie przewiduje udziel atia zamówień, o których mowa w aft. 2I4 ust, 1 pkt 7 i 8

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielęnie zamówięnia wyłącznie przez

Wykonawców, o których mowa w art.94PZP.
g. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, z-łvanądalej ,,SWZ",

zastosowani e mają przepisy ustawy Pzp.

10. postępowanie jest udzielane w podziale tta części, których całkowita wartoŚÓ jest poniżej progów

unijnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy PzĘ.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówlęniębędzie realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, wg

zamowięhskładanych sukcesywnie ptzezZamawiającego,narealizację zamówienia w danej częŚci.

prze dmiot zamów ięnia zo stał p o dzielony na 7 c zęści. Zamaw iĄ ący przewiduj e mo żliwo Ś Ć

składania ofeń częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie częŚci zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierazńączniknr 1 do SWZ, załączniki nr 1,aza'więra

wymagany przez Zamawiaj ącego asortyment wraz z ilościami.

1.

2.

a

4.



5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
przedmiot zamówienia

(CPr, 15.00.00.00-B) został podzielony na 7 częsci od nr ] do nr 7:

Częśc t. Warzywa, olloce i orzechy, jaja CPV: 03142500-3; 03221000-1, 03l42500-3)

Częsc 2. Warzywa okopoll,e(CPv. 032 1 2 1 00- l)

Częsc 3.Protlukty z1,l:ierzęce, mięso i prońłkty mię,sne,drób(CPV. 1 5l00000-9; 15l 12000-6|

Częśc 4. Rózne procltłkĘ spożylłcze (CPV: 15800000-6)

Czę,śc 5. Produkty mleczarskie (CPV 15500000-3)

Częśc 6. Mrozonki , lyby mrożone,.filety lybne i pozostałe mięso ryb, (CPV: 1522()()()()-

ó,1 5330000-0)

Część 7. Pieczvwo, św*ieże v,yrob1; piekarskie i ciastkarskie (CPr l5B10000-9)

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczac ZamawlĄącemu przedmiot zamówięnia (zwany dalej

równiez towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asofiyment i iloŚĆ w jak

najkrótszym czasie, jednak nie dłuzszym niż w 48 h od daty zamówienia. W szczególnych

przypadkach wynikających z potrzeby Zamawialącego Wykonawca przyjmie doraŹne zamówienie

w trybie pilnej realizacji, Dostawy powinny się odbywać do godziny

09.00.

7. Zamawl,ający składać będzie zamówięnie telefonicznie lub drogą e_mailową,

8. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odblłvać się będą na

koszt wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia nalezycie towaru na czas przęwozu (opakowania,

pojemniki przystosowane do przewozu danego asofiymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialnoŚĆ

za dostawę ijakość dostarczanego towatu oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu,

10. Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane

na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, infbrrnację o dacie

wlprodukowania, warunków przechowl.wania, terminie przydatności do spozycia. Produkty

powinny byćbez oznak nadpsucia i nieuszkodzone 1izycznie.

l 1. I1ość podana w załącznlku 1a do SWZ, moze ulec modyfikacjom (zwiększeniu/zmniejszeniu) w

trakcie obowiązyr,vania umowy, jednak nie więcej niż do 10 % ilości określonej w załączniku w

ramach każdej z częsct, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości towarów.

12. W przypadku wystąpienia istotnych zmlan okolicznoścl, związanych z COVID-19. które sPowodują

ograniczone działanie jednostki Zamawl,ającego umowa ulega zawieszeniu na czas ich trwania.

Powyzsze nie moze stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającęgo.

13. Wykonawca zobowiązany jest zaoferowac artykuły zyłvnościowe, zgodnie z Formu-larzem

asoftymentowo-cenowym lub produkty równowazne. Zastosowanie nazw producentów shuzy

jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego

Zamawlający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same

walory spoz1r1vcze (smak, zapach,barwa, estetyka, konsystencj a) oraz zawierające w składzie co

najmniej te same surowce uzyte do produkcji, co arlykuły określone pTzez zamawiającego, W
przlpadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niz wskazana przęz zamawiającego

pojemności, gramaturze, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk

zamawianego produktu, która po przemnozeniu będzie stanowić ilość jaką żąda zamawiający. W
przypadku gdy wykonawca będzie oferował arlykuły spozy\rvcze równowazne ma obowiązek

zaznaczyć ten fakt w fotmularzu cenowym, wpisując informację dotyczącą asoftymentu

równowaznego. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami

jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SWZ, lecz



oznaczo1einnym znakięmtowarowym, patentem, źródłęm lub pochodzeniem. Istotne jest, że

produkt równoważny to produłt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referency'nym, ale

posiada pewne, istotne dlaZamawiającego, ńItżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Wszelkie produ}fy pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne Parametry
jakościowe i cechy użl.tkowe, jakim mlJsząodpowiadaó towary, aby spełniĆ wymagania stawiane
-przezZamawiającego 

i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócęnia się do wykonawców w trakcie trwania umowY o

przedłozónie dokumentów dopuszczĄącychoferowany asortlłnent do obrotu ilffianiana terenie

Polski.
1 5 . Wykonaw ca zobowiązany j est zręaLizowaó zamówienie na zasadach i warunkach opisanYch w

pĄektowanym wzorze umowy stanowiącym Załączniknr 4 do SWZ,

16. Rozliczenie pomiędzy ZamawiającymaWykonawcą będzie prowadzone w złotychpolskich.

ZamawiĄącynieprzewidujeudzielaniazaliczęknarea|izacjęzamówienia.
17 . Zamavłiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałuw niniejszyn postępowaniu o zamówienię

publiczne.
18. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone i dostarczone towary spełniają wymagania

obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególnoŚci:

1) ustawy zdnia25 sierpnia ż006r. obeąieczeństwie żywności iżrywtenia (t. j Dz.U. z2020,
poz.202I zpoźn.zm,),

2) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia rwterzęcego (t. j. Dz.U. z

żOż0, poz.I1 53 z poźn.zm.)

3) ustawy zdniażI grudnta2000 r, o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych (t. j. Dz. U.

202I poz.630 zpóźń.zm)

4) rozporządzenia (WE) Nr 1 7 8/2002 Parlamentu Europej skiego i Rady z dnia Ż8 styczńa 2002 r .' 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego EuroPejski

IJrządds. Bezpieczeństwa żylvności oraz ustanawiającego procedury w zakresie

b ezpieczehstw a żywno ś ci ;

5) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia

2004 r. w sprawie higieny środków spozywczych,

6) rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.' 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do ĄwnoŚci
pochodzeni a zw ierzęce go ;

7) rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia27 paŹdziernlka

ż004 r, w sprawie matęriałów przeznaczorIych do kontaktu z żywnoŚcią oraz uchylające

dyrektywy 80l 590 l EWG i 89/1 09/EWG;

8) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1 8 81/2006 z dnia 1 9 grudnia 2006 r. ustalaj ącego najwyższe- 
dopuszc za|ne poziomyniektórych zanieczyszczęń w środkach spożyvczych ;

9) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 207312005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie krleriów
mikrobiolog iczny ch doty czący ch środków spozywczych;

10) rozporządzenieMinistra Rolnictwa i Ronvoju Wsi z dnia 23 grudnta}}I4r- w sprawie

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 201,5r. Poz. 29 z

póżn,zm);

11) rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia 6 czerwca2OO7 r. w sprawie dostaw bezpoŚrednich

środków spożyvvczych (Dz. U. Nr 1 12 poz- 774). ljeżeli doĘczyl

V. Termin wykonania zamówienia

1 . Termin realizacji zamówięnia wynosi: 0I .0I .202żr. do 3I .03.ż023r.

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacjiumowy uregulowanę są Wę wzorzę umowY

stanowiącej załącznlknr 4 do SWZ.

VI. Warunki udziału w postępowaniu



ZamawiĄący nie stawia warunków ldziahlw postępowaniu,

VII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

\TII. Podstawy wykluczenia z postępowania

L Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenię zamówienia, na podstawie art. 10B ust.

I PZP, z zastrzeżęniem ań.110 ust.2 PZP, Wykonawcę:

1) będącego osobą flzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziafu w zorganizowanej grupie przestępczej albo związlumającym na celu PoPełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skańowego, o którym mowa w art.258

KK,

b) handlu lućtżmi,o którym mowa w art, 1B9a KK,
c) o łtórym mowa w art.22B-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z25.6.Ż010

r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystyczflym, o którym mowa w art, 165a KK,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzeniaprzestępnego pochodzenia

pieniędzy lub ukrywania ichpochodzeńa, o którym mowa w art.299KK,

e) o charaklęrze terrorystyc zl.rym, o któryłn mowa w art. 115 S 20 KK, lub mające na celu

popełnienie tego przestępstwa,

0 powierzenia wykonlłłraniapracymałoletniemu cldzoziemcowi cudzoziemców, o którym

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania PracY

cudzozięmcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RzeczlposPolitej Polskiej

(Dz,U.poz.769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. ż96-307 KK, przestęPstwo

oszustwa, o którym mowa w ań.286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności

dokumentów, o których mowa w art.270-ż77dY\K,lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub ań. 10 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terYtońum

Rzecąrpo spolitej Polskiej
_lub za odpowiedni crynzabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2 iezeliurzędującego członkajego organu zarządzającego lub ladzorczego, wsPólnika sPÓłki w

spółce jawnei tuu partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub

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

w pkt 1;

3)wobec którego wydano prawomocny wlrrok sądu lub ostateczną decyĄę administracYjną o

zaleganil zuiszczenięm 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

wIaz zodsetkami lub grzywnami lub zawarł wieyżąceporozumienie w sprawie sPłatY tYch

naleźności;
4)wobec którego orzęczono zakazlbiegania się o zamówienia publiczne;

5)jeżeli zamawiający może stwierdzió, na podstawie wiarygodnych przesłanek, Że wYkonawca
'-zawarłz 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakJócęńe konkurencji, w

szczególnoś ci, jezĆ|inależąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16,02.2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zŁożyli odrębne ofeńy, oferty częŚciowe lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykńą, że przygotowali te oferty lub

wnioski ntezalężnię od siebie;

6)jeżeti,w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji

wyrikająceg o zwcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który na|eŻY z

w}konawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.0ż.2007 r. o ochronie



konkurencji i konsumęntów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może bYÓ

wyeliminowane w irrrry sposób niżprzezwykluczenie wykonawcy zudziaŁu w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.
2, ZamawiĄący nie przewiduje wykluczenńwykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1

PZP.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

Zamawiający zbada, czy nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostńy

pr zew idziane względem Wykonawcy,

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówięnia zamawlającybada,

czy nie zachodząpodstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. IIl PZP

IX. oświadczenili dokumenĘ, jakie zobowiązlni są dostarcryĆ Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca zobowiązanyjest dołączyó aktualnę na dzięń składania ofert oświadczenie o

spełnianiu warunków ldziŃuw postępowar'ilu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- zgodnie zZńącznlkięmnr 3 do SWZ:
2. Informacje zawartę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią potwierdzenie, ze

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziŃa w postępowaniu.

X.Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno byó zńączone do

oferty.

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

których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczeniatę
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz speŁnianie warunków udziału w zakresie, w jakim

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziaŁu w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieńa dołączają do oferty oświadczenie, z

którego wynika, które dostawy wykonają poszczegóIni wykonawcy.

4. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Xllnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1 . osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Maria Bugaj ska -Dryl tel. 85 65 10

26 I .w .4Ś.emai1 : kierownik. internat@ 1 01o.p1 .

2. postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za poŚrednictwem

https ://min iportal,uzp. gov.pl

3. W postępowaniu o udzięlenie zamówięnia komunikacja pomiędzy Zamawiająclrm a Wykonawcami

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (irrrrych niż ofęrta bądź wniosek o dopuszczenie

do udziafu w postępowanhl), zawiadomień orazprzekazywanie informacji odbywa się

ęlektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza,,Formularz do komunikacji"

dostępnego na ęPUAP oraz udostępnionego przez mtni portal. We wszelkiej korespondencji

związanel z niniejszym postępowaniemZama-wiający i Wykonawcy posfugują się numerem

ogłoszenia (BZP, ID postępowania).

4. Zamawiający może równieź komunikować się z Wykonawcami za poŚrednictwem PocńY
elektronicznej, email : kierownik. internat@ 1 01o,pl



5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń

składane sąprzezwykonawcę za pośrednictwem Formularzado komunikacji jako zńączniks,.

ZamavłiĄący dopuszczarownteżmożliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń

lub elektronicznychkopii dokumentów lub Ofeńę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy,

należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożonąw postaci elęktronicznej) dokument

powinien zostaó opatrzony kwalifikowanyrn podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub

podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
XII. opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganychprzez Zamawiającego

w SWZ
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jędną lub dwie części)

2. Treśó złożonej oferty musi odpowiadaó treści niniejszej SWZ,

3, oferta wrazze stanowiącyrrri jej integralnączęśc załącznikami musi byó sporządzoruaprzez

Wykonawcę ściśle wędfug postanowień niniejszej SWZ.

4. oferta orazpozostŃe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający okreŚlił wzory

formularzy, powirrny być sporządzone zgodnie ztymi wzorami.

5 . Ofeńa wraz z załącznikami musi byó czyldrna i sporządzona w j ęzyku polskim.

6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanięprzez osobę upoważmionądo reprezentowania

Wykonawcy elektronicznego podpisu osobistego lub elektronicznego podpisu zalfanego, zgodnte z

formą reprezeriacji określoną w dokumentach rejestrowych.

7 . ofertę wtaz zę stanowiącymi jej integralną częśó załączn|kami, składa się w formię elektronicznęj

za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioski" dostępnego na

epUAp i udostępnionego równieżnaminiportalu. Funkcjonalnośó do zaszyfrowania oferIy przez

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółachdanego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązanyjest podać adres skrąmki ePUAP, na którym

prowadzona będzie koresponden cj a zw iązana z po stępowaniem.

8. ofeńę składa się pod rygorem nieważrości w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

op atrzonĄ po dp i s em zalf any m lub p o dp isem o s ob i stym.

9. opis sposobl złożetia oferty składanej w formie ęlęktronicznej - sposób złożęńa oferty, w tym

zaszyfrowania ofeńy opisany zostŃw ,,Instrukcji uĄńkownika", dostępnej na stronie:

https ://m iniportaI.uzp. gov.pI

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne,ptzekazywanęprzy uĄciu środków komunikacji ele}tronicznej,

zawierająinformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawY z

dnia 16 kwietni 1993 r. o rwalczaniunieuczciwej konkurencji (Dz.U. ż020 poz.I913) wykonawca,

w celu utrzymantaw poufności tych informacji,przekanlje je w wydzielonym i odpowiednio

oznaazorlympliku, wraz z jednoczesnym zaznaczenięm polecenia ,,Załącznikstanowiący tajemnicę

przedsiębiorstwa" a następnie wtaz zplikami stanowiącymi jawną częśó na|eży ten Plik
zaszyfrować.

11. Do oferty na\eży dołączyó oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków

udziafuw postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w Postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrowaĆ

wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za poŚrednictwem

,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również w miniPortalu. Sposób wycofania oferty zostŃ opisany w ,,Instrukcji

użytkownika" dostępnej na miniPortalu.

13. Wykonawca po upĘwie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonaó zmiany ani wYcofaĆ

złożonej oferty.

14. Wykonawca ponosi wszelkie kosży zwrązarLę zprzygotowaniem izłożenięm oferty.



15. oferta musi zawierać: Formularz ofeńowy - załącznlkrrr 2, formularz asortlłnentowo-cenowy -
załącznil<tnr Ia (zodpowiednim wypełnionym formularzęm), oraz oświadczenie - załącznik nr 3

XIII. Sposób obliczania ceny oferĘ
1. Wykonawca podaje cenę za realizaclę przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzoręm Formularza

Ofertowego, stanowiącego Załączntk nr 2 do SWZ.

Z.Cęnaofertowa brutto musi uwzględniaó wszystkie kosźy związane zrealizacjąPrzedmiotu

zam1wientazgodnie z opisem przedmiotu zamówteniaoraz istotnymi postanowieniami umow}

określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu została

wskazana w załącznt|ll nr 1a formularzu cenowym,

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie naleźności Wykonawcy wobec Zamawiającego z:wiązane zrealizacją

przedmiotu zamówięnia.
4.Cenaoferty powinna byó wyrażonaw złotychpolskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc Po

przecinku.

5.Zamawiający nie przewiduje rozliczęhw walucie obcej,

6.Wyliczona cena oferty brutto będzie sfużyó do porównaniazłożonychofeń i do rozliczenia w

trakcie r ealtzacji zamówienia.

7.WzórFormularza Ofeńowego zostń opracowany przy założeniu, iZ wybór oferty nie będzie

prowadzió do powstaniauZamawlającego obowiązku podatkowego w zakresię podatku VAT. W

innym przypadku, Wykonawca zobowiązany jeśzłoĘć oświadczenie o powstaniu u

Zamauliającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowaĆ treŚĆ formularza.

XrV. Term in rwiązania ofeńą
1. Wykonawca będzie zwtązarty ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związanta ofertą rozPoczYna

się wraz z upływem terminu składania ofert.

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

ofertą wskazanęgow ust. I,Zamawiający przedupływem tęrminu związanta ofertą zwraca się

jednokrotnie do Wykonawców o wyrazenie zgody naprzedŁużenie tego terminu o wskazYwanY

przezniego okres, nie dłuższy niż30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wyrnaga złożenia

pu"r*yionawcę pisemnego oświadczenta o wyrażeniu zgody naprzedhżenie terminu zllviązania

ofertą.
XV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1 . ofertę wraz zwymaganymi dokumentam i naleĘ złożyć za pośrednictwem ePUAP , zgodnie z

instrukcją określoną w rozdziailę X SWZ, do dnia 25.II.202| do godz. 10.00

2. po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe.

3. otwarcieofertnastąpiwdniu25.11.2021 ogodz. 11.00. poprzezlĘciemechanizmudo

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zaLdadce Deszyfrowanię na miniPortalu i
nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofeń (dla każdejjego części) Zamavtiający poda kwotę, jaĘ
zamięrza przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia,

5. Niezwłocznie po otwarciu ofeń Zanavłiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacj e o:

a) Nanvach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnoŚci

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostŃy otwarte;

b) Cenach i warunkach płatności zawartychw ofertach,

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznęgo, który spowoduje brak możliwoŚci

otwarcia ofęrt w terminie określonym przezZamawiającego, otwarcie ofert nastąpintezwłocznie

po usunięciu awarii.



7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.

Uwaga! Zgodniez Ustawą pZp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia

ofert w sposób jawny zldziałemWykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za poŚrednictwem

elektronicznychnarzędzi do przekazllwideo on-line a ma jedynie takie uPrawnienie.

XVI. opis kryteriów oceny ofertwrazz podaniem wag Ęch kryteriów i sposobu oceny ofeń

1. przy wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący będzie się kierował następującymi krYteriami

oceny ofeń:

1) Cena (C) - wagaĘłerium 60 0/0,'

2) Termin rozpaIrzeniareklamacji (T)- waga kryterium 40 0l0,

2. Zasady oceny ofert w poszczegóInych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60 oń

cena najniższa brutto*
x 100 pkt x

607ocena oferty ocenianej brutto

* spośrod wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) podstawą przyznaniapunktów w kry.terium ,,cena" będzie cena ofeftowa brutto Podana

przez Wykonawcę w Fomularzu Ofertowym,

b) Cena ofefior.va brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w

zrł, i ą zku z r e alizacj ą przedmi otu zamów ienia,

2) Termin rozpatrzęnl,a reklamacji - waga 40 oń

W kryterium,,Tęnnin rozpatrzenla reklamacji" ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowanY

termin rozpatrzęntareklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowafioŚciowy (o którYm mowa we

w zoT ze umowy). Jeżeli Wykonawca zao feruj e term in r ozp atr zenta rek1 ama cj i :

a) tego sanego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,

b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklarnacji - 30 pkt,

c) następnego <]nia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 Pkt,

d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt

e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt,

Jeżeli wykonawca nie poda tetminu rozpatrzeniareklamacji w ofercie lub poda termin rozPatrzenia

reklamacji w niewłaściwy sposób niz wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, ze Wykonawca

zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszentareklamacji, w związku z tym w dodatkowym

kryterium uzyska 0 pkt. Terminrozpatrzenia reklamacji musi byĆ podany w tbmularzu oferlowYm

stanowiącym załącznlk rrr 2 do SWZ.
3)Łączna ilość punktów C+T

3, punklacja przyznawa[Ia ofertom w poszczególnych krYeriach oceny o1-ert będzie liczona z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadamt arytmetyki,

4. W tok-u badania i oceny ofert Zamawiający może żądac od Wykonawcy wyjaŚnieri dotYczącYch

treści złożonej oferly, w tym zaoferowanej ceny,

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego of-erta zostanie uznana za najkorzystniejszą.



xvII. Informacje o formalnościacho jakie powinny być dopełnione po wyborze oferĘ w celu

zawarcil umowy

1. ZamawiĄący zawteraumowę w sprawie zarnówięniapublicznego w terminie nie krótszYm niż 5 dni

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawtający może za,wrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upĘwem terminu, o

którym mowa w ust. I, jeżeliw postępowaniu o udzięlenie zamówienia prowadzonym w trybie

podstawowym złożotto tylko jedną ofertę.

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

zamówienia Zamawtający zastrzega sobie prawo żądańaprzedzawarciem umowY w sPrawie

zamówienia publicznego umowy reguĘącej wspóĘracę tych wykonawców,

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazartymPtzez

ZamawiĄągego.

XVIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązarty do zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załączniknr 4 do swz.

ż. ZaWęs świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązariem

zawartym w ofercie.

3. Zamawiającv przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treŚci wybranej ofertY

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazan)rm weWzorze Umowy, stanowiącYm

Załącznlknr 4 do SWZ.
4. Zmianaumowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem niewazności, zachowańa formY

pisemnej.
xlx. pouczenie o środkach ochrony prawnej prrysługujących wykonawcy

1. środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziaLę przysfugują wykonawcy, uczestnikowi

konkursu oraz irrnęmu podmiotowi , jeże|ima lub miał interęs w uzyskaniu zamówienia lub

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszeniaPrzez

zamaw iaj ącego przepisów ustawy PZP.

2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszcrynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

lub ogłoszenia o konkursie orazdokumentów zamówienia przysfugują również organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt 15 PZP orazRzecznikowi MaĘch i Średnich

Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysfuguje na:

1) niezgodną zprzepisami ustawy czynność ZamawiĄącego, podjętą w PostęPowaniu o

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowięnie umowy;

2) zanięchanie czynrrości w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiającYblĄ-

obowiązany na podstawie ustawy;

4. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwofujący przekaĄe kopię odwołaniazama-wiającemu

przed upĘwem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł onzapoznaó się z jego

treścią przed upĘwem tego terminu.

5. odwołanie wobec treści ogłoszenia lŃ tręści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamięszczęnia ogłoszenia w BiuletynieZamowięńPublicznych lub treści SWZ na stronie

internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o cąmności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacjazostałaprzekazanaprzy użycill środków komunikacji

elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazanlainformacji o czynności zamawiĄącego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jezĆ|iinformacja zostałaprzekazanaw sposób inrty niż okreŚlony w Pkt 1.



7. odwołaniewprąpadkachinnychniżokreślonewpkt5 i 6wnosi sięwterminie 5 dnioddnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu naleźnĄej staranności można było powziąó wiadomoŚĆ o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenieIzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawyPZP,
stronom orazlczestńkom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

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 niniejszego

rozdziaŁu nie stanowią inaczĄ.

10. skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu zamówień publicznych, zwanego dalej

" sądem zamów ięń publicznych".

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

Izbylub postanowienia Prezesa Ińy, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawyPZP,PrzesYłĄąc
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożetie skargi w placówce pocztowej operatora

wyznaczonęgo w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada żOIż r. Jrawo Pocńowe jest

równoznaczte z jĄ wniesieniem.

I2.prezęs Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej oftzymania.

XX. Spis załączników
1. Załącznlk rrr 1 Opis przednriotu zanówienia

Ż. Załączntknr 1a Formularz asofiymentowo- cenowy (części od 1-7)

3. Załącznlk nr 2 Formularz ofefiowy
4. Załączniknr 3 Wzór oświadczenia
5. Załączntk rrr 4 Wzór umowy


