
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

(SWZ) 

 

Nazwa zamówienia: Usługa cateringowa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla 

dzieci w jadalni znajdującej się w niepublicznej placówce edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY 

PRZEDSZKOLAK” w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),  

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu.  

 

 

 

 

Nr postępowania: 1/2022 

 

 

 

Zatwierdzono  

20.12.2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie  
ul. Przecławczyka 6 
38-100 Strzyżów  
NIP: 8191550097 
 
Nazwisko i adres e-mail do osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcami: 
 
Wioletta Drozd – Prezes SFG, Dyrektor przedszkola, e-mail: kontakt@przedszkole-strzyzow.pl  
tel. 695 639 361 
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://przedszkole-strzyzow.pl/  

 
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strzyżowskie Forum Gospodarcze 

w Strzyżowie ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów, e-mail: kontakt@przedszkole-strzyzow.pl; 

telefon kontaktowy: 695 639 361; 

b) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@przedszkole-strzyzow.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy 1/2022 Usługa cateringowa 

przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się 

w niepublicznej placówce edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY PRZEDSZKOLAK” w okresie 

od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;   

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że 

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

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
mailto:kontakt@przedszkole-strzyzow.pl


 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

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

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty określonej 

w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 

ustawy Pzp. 

4. Postępowanie, którego dotyczy Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści 

SWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy: 1/2022 Wykonawcy 

powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ww. numer.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę cateringową polegającą na przygotowywaniu, 

dostarczaniu i wydawaniu posiłków wraz z napojami w jadalni znajdującej się w niepublicznej 

placówce edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY PRZEDSZKOLAK” dla grupy ok. 75 dzieci  

w wieku od 2,5 do 6 lat, obejmujących śniadanie, obiad jednodaniowy, podwieczorek zgodnie 

z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Zamawiający określa wielkość 

przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. –  

250 dni tj. 18 750,00 śniadań, 18 750,00 obiadów jednodaniowych oraz 18 750,00 

podwieczorków. 

2. Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy i są uzależnione od 
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci i mogą 
ulec zmianie oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 
jakichkolwiek roszczeń.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 SWZ 

4. Kod CPV:  

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 
55322000-3 Usługi gotowania posiłków  
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków  
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 
55320000-9 Usługi podawania posiłków  



 

5. Termin wykonania zamówienia – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy lub dni dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkolu oraz z wstępnie 
zaplanowaną 2-tygodniową przerwą w sierpniu 2023 r. związaną z przerwą urlopową oraz  
z przerwą na odświeżenie przedszkola przed kolejnym rokiem szkolnym.   

6. Miejsce wykonania zamówienia (miejsce dostawy) – ul. Słowackiego 54, 38-100 Strzyżów.  
7. Zamawiający będzie zamawiał posiłki każdego dnia do godziny 9:00 (dotyczy obiadów 

i podwieczorków na dany dzień) oraz każdego dnia do godziny 15:00 (dotyczy śniadań) na dzień 
następny. Posiłki dostarczane będą cztery razy dziennie (do 8:00 śniadanie dla trzech grup dzieci, 
do 11:45 obiad jednodaniowy dla jednej grupy dzieci, do 12:15 obiad jednodaniowy dla drugiej 
grupy dzieci, do 12:45 obiad jednodaniowy dla trzeciej grupy dzieci oraz podwieczorki dla trzech 
grup dzieci). 

8. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 
1) Gramatura oraz wartość odżywcza posiłków powinna być zgodna z wytycznymi opracowanymi 

przez osobę odpowiedzialną za sporządzanie jadłospisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od 
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego (np.: 
posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb 
alergików). W chwili obecnej nie ma dzieci wymagających specjalnej diety.  

3) Dieta bezmleczna – charakterystyka: 
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad obowiązujących dla diety bezmlecznej. Dieta 
bezmleczna jest dietą leczniczą, polegającą na całkowitym wyeliminowaniu z diety mleka i jego 
przetworów tj. kefir, maślanka, jogurt, sery (białe, żółte, pleśniowe), śmietanka, serki 
homogenizowane, mleko skondensowane, mleko w proszku, mleko w kartonach, foliach, 
a w niektórych przypadkach także masła i miksów do smarowania (zawierające tłuszcz 
mleczny). Mleko znajduje się w wielu produktach garmażeryjnych, w tym w wędlinach, 
słodyczach, pieczywie. Nie należy spożywać produktów, które w składzie mają: serwatkę, 
białka mleka krowiego, hydrolizowane białko zwierzęce. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych  
posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej 
temperatury dostarczanych posiłków: 
zupy – temperatura 75 °C (+/-3°C), 
II danie – temperatura 65°C (+/-3°C), 
potrawy na zimno (surówki, sałatki, wędliny, desery) – temperatura 30°C (+/-2°C), 
napoje gorące – 80°C (+/-2°C). 

5) Wykonawca sporządzając jadłospis zobowiązany jest współtworzyć go z dietetykiem. 
6) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia min. 5-dniowego jadłospisu, 

zawierającego m.in. informacje o wartości kalorycznej posiłków, na cztery dni przed pierwszym 
dniem dostawy i każdym następnym okresem żywienia, w celu akceptacji przez Właściciela 
przedszkola. Zamawiający w terminie do 2 dni naniesie ewentualne poprawki, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Każda zmiana w jadłospisie ze strony Wykonawcy 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

7) Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie 
z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 

8) Posiłki dla dzieci przedszkolnych powinny być dostosowane pod względem zastosowanych 
produktów oraz formy, w jakiej są podawane do wieku dzieci. 

9) Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne 
i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi, tj. zmiany zarówno składu, jak 
i rodzaju posiłków przygotowywanych/dostarczanych w dany dzień o czym poinformuje 
Wykonawcę z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane 



 

wyjazdy wychowanków przedszkola) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób 
przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw. 

11) Dowożone posiłki winny być dostarczane własnym transportem (samochód spełniający 
wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać 
się w termosach termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz 
jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. 
Posiłki będą wydawane w naczyniach własnych przedszkola. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru codziennie termosów po posiłkach oraz ich mycia 
i wyparzania. 

13) Wykonawca odbiera odpady pokonsumpcyjne. 
14) Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia 

procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody 
itp.) wytwarzanych posiłków.  

15) Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw 
wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia 
zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 nr 80 poz. 545). 

16) Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków 
w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. Za uchybienia ujawnione w trakcie 
kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem 
będą m. in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca. 

17) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną 
i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich 
przygotowywaniu i transporcie, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych 
dzieci. 

18) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 
bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 

19) Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci 
przedszkolnych oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki muszą być sporządzane w dniu 
dostawy ze świeżych pełnowartościowych produktów. Nie dopuszcza się stosowania przez 
Wykonawcę gotowych potraw konserwowych, półproduktów, gotowych dań w torebkach oraz 
ulepszaczy smaków, stosowania substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub 
sztucznie aromatyzowanych. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty 
spożywcze określone przez Instytut Żywności i Żywienia oraz Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego  Państwowy Zakład Higieny. 
21) Wykonawca musi posiadać opinię Właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego 

o możliwości spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych do produkcji posiłków. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dzieli zamówienia na 

części z uwagi na fakt, iż rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola ponoszą koszty 
wyżywienia. W przypadku dokonania podziału zamówienia na części ceny poszczególnych części 
posiłków mogłyby się różnić, różna mogłaby być również ich jakość lub jadłospis 
w poszczególnych dniach, co jest niedopuszczalne. Niewykluczone, iż podział zmówienia na 
części spowodowałby trudności w skoordynowaniu działań poszczególnych Wykonawców 
realizujących części zamówienia. Zamówienie z uwagi na swoją wartość nie ogranicza małych 
i średnich przedsiębiorców.  

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

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp.  
 
 



 

V. WIZJA LOKALNA  
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej, ale nie jest ono warunkiem 
koniecznym do złożenia oferty.  
 

VI. PODWYKONASTWO  
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całego 

zamówienia. 
  

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

zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym pełne 
uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania posiłków 
z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów 
(np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. 
Mięso nie może być MOM (mięso oddzielane mechanicznie). Realizacja usługi zgodnie 
z ustawą z 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dział IIA – Środki 
spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Wykonawca musi 
udokumentować uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
zamówienia tj. aktualny wpis do rejestru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
wraz z zezwoleniem na prowadzenie cateringu oraz spełnianie warunków Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu żywności.  
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawyPzp, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
Wykonawcę: 

1.1.a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

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

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

− 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), 

− 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, 

− 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; 
1.1.b) 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 1, 
1.1.c) 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 
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, 
1.1.d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne, 
1.1.e) 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 w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie, 
1.1.f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawyPzp, 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. 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1.2, 5 

ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ. 
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 



 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. 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. 

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w 
art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 
pkt 4 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, powyżej składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 5, powyżej, zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 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 przepisy 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). 

 
X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
przetargowym polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 

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

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do SWZ. 

4. 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. 

5. 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. 
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.  

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX 
pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ. 

 
XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(ART. SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o których mowa Rozdziale IX pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców 
w zakresie, w jakim oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia natomiast 
w odniesieniu do spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TERŚCI SWZ 
1. Zgodnie z art. 68 ustawy Pzp: przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 
ust. 3, oraz prac konkursowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich 
poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość 
zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. 

Komunikacja w postępowaniu, sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów luboświadczeń prowadzona jest 
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
wsprawie sposobu sporządzania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). 



 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 
wykonawcami odbywa się przyużyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: 
https://ezamowienia.gov.pl.  
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
musi posiadać konto podmiotu„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje 
na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia 
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą 
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” 
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w 
szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości 
(przycisk „dodaj załącznik”).  
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” a Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na 
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania 
pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta 
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  
9. W zakładce „Komunikacja” wiadomości podzielone są na wątki dotyczące ich rodzajów oraz 
nadawców/adresatów. Każdą wiadomość można wyeksportować do pliku pdf (Pobierz PDF). Na 
wiadomość można również odpowiedzieć bezpośrednio z widoku odczytanej wiadomości (przycisk 
„Odpowiedz”).  
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).  
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 
Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl  
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 
telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy 
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację 
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: turonb5@gmail.com (nie dotyczy składania 
ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).  
14. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

D. Informacje dodatkowe 
1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: 

https://przedszkole-strzyzow.pl/  
a) specyfikację warunków zamówienia – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP, 
b) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP, 
c) informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp – niezwłocznie po 

otwarciu ofert, 
d) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ, 
e) zmiany dotyczące SWZ, 
f) informacje zgodnie z art. 253 ustawy Pzp – po wyborze oferty. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/


 

specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na 
własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SWZ, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża 
termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 
i złożenia odpowiednio ofert. 

4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie 
wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania 
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których pkt 2, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.    

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych 

formatach danych, w szczególności: .txt, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
5. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty; 
6. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 
3) 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. 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny; 
10. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
11. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 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. 

12. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się miniPortalu i postępować zgodnie 
z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

13. 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 po jej ponownym złożeniu. 

14. 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 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. 

15. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Dopuszcza się, by podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem. 
W takim przypadku przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej. 

17. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 16, powyżej, niewystawionego przez upoważnione podmioty, o których 
mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 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 dokonuje notariusz lub w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą; 

4) pełnomocnictwa – mocodawca. 
18. 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. 

 
XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178) będzie wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena oferty musi być 
podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

2. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

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


 

określonymi w niniejszej SWZ. 
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

5. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom. 
UWAGA: Zamawiający nie udziela zaliczek. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 685.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 

9. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
10.  Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 
formularza. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium. 

 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.01.2022 r.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 
XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2022 r., do godz. 
10:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać 
i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 



 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
7. Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
9. Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2022 r., o godzinie 10:05.  
10.  Otwarcie ofert jest niejawne. 
11.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć ́ na sfinansowanie 
zamówienia, o ile nie podał tej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ. 

12.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
UWAGA! 
W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania. 
 
XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 
1) cena (C) – waga kryterium 60 pkt 
2) termin płatności (Tp) – waga kryterium 20 pkt 
3) jakość świadczenia usług (J) – waga kryterium 20 pkt 

 
2. Zasady oceny ofert w kryterium cena (C) – waga 60 pkt 

cena najniższa brutto* 
C =------------------------------------------------ x 60 pkt 

cena oferty ocenianej brutto 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 
3. Zasady oceny ofert w kryterium termin płatności (Tp) – waga 20 pkt: 

1) 30 dni – 20 pkt; 
2) 21 dni – 15 pkt; 
3) 14 dni – 10 pkt; 
4) 7 dni  – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „termin płatności” wynosi 20 pkt. 
Punkty przyznawane będą zgodnie z informacja zawartą w ofercie; brak wskazania liczby dni 
skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w tym kryterium i przyjęciem przez Zamawiającego terminu 
płatności 30 dni.  

4. Zasady oceny ofert w kryterium jakość świadczenia usług – urozmaicony jadłospis (J) – waga 
20 pkt.  

Ocenia zostanie zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty jakość świadczenia usług badana 
poprzez urozmaicenie jadłospisu tj. powtarzalności posiłków – przygotowywanych i dostarczanych  
w ramach przedmiotu zamówienia. Zgodnie z załacznikiem nr 5 do SWZ posiłki, w tym drugie danie, 
nie mogą powtarzać się w ciągu 1 tygodnia. Maksymalna liczba punktów – 20. Punkty zostaną 
przyznane wg poniższych zasad: 
a) zaoferowanie przez wykonawcę możliwości powtarzalności posiłków – drugiego dania 
co 1 tydzień – 0,00 pkt, 



 

b) zaoferowanie przez wykonawcę możliwości powtarzalności posiłków – drugiego dania 
co minimum 2 tygodnie lub rzadziej – 20,00 pkt, 
Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „jakość świadczenia usług”, wynosi 
20 pkt. 
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
7. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska 

najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 
8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

 
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNI BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp. 

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

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

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

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

publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. 

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

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 
455 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem 
nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2.   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 



 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 
jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

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 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 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. 

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. 

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 inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej „sądem zamówień publicznych”. 

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. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące aktualności informacji; 
4. Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
5. Załącznik nr 5 – OPZ; 
6. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
 

 


