Zamawiający:
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu,
Nadróż 1, 87-515 Rogowo
NIP: 8921249810

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą:

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi
Dobrzyńskiej w Nadrożu”

Nr sprawy: ZS4.ZP.341.4.2020

dnia 08 grudnia 2020 r.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest
mowa o Zamawiającym należy rozumieć:
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu,
Nadróż 1, 87-515 Rogowo
NIP: 8921249810
Nr tel.: + 48 54 270 31 12, 608 464 452
Adres e-mail: sekretariat@zs4nadroz.pl
Strona internetowa: www.zs4nadroz.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8.00-14.00
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II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i
następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana tzw. „procedura odwrócona”
przewidziana w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 114 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowią inaczej.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej www.zs4nadroz.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 37 ust. 2 w związku z art. 42
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje poprzez udostępnienie na stronie internetowej
Zamawiającego.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest ZS4.ZP.341.4.2020.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany powyżej numer postępowania
we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego
postępowania.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu
Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.
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2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, od 11 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021
r. Zamówienia częściowe składane będą telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w
dniu poprzedzającym planowaną realizację dostawy, w ilościach i asortymencie według
zapotrzebowania. W okresie ferii, wakacji szkolnych oraz innych trudnych do przewidzenia
okresach zawieszenia pracy stołówki szkolnej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
spadku dostaw artykułów żywnościowych do zera.
1) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt
artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot zamówienia do wskazanych przez
Zamawiającego pomieszczeń w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej, Nadróż 1, 87-515
Rogowo.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia z zachowaniem
następujących wymagań:
1) dostarczane artykuły żywnościowe muszą:
a) być dopuszczone do sprzedaży, nie wskazywać oznak nieświeżości lub zepsucia, być bez
śladów uszkodzeń mechanicznych, w pierwszym gatunku, świeże, o dobrym smaku, o
odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla danego artykułu,
b) być dostarczane w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta, które będą
posiadać nadrukowaną informacje o nazwie artykułu (składzie), informacje w sprawie
producenta (nazwie), terminem przydatności do spożycia oraz gramaturze/pojemności;
opakowania muszą posiadać zabezpieczenia stosowane przez producenta;
c) spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu
zawarte w Polskich Normach,
d) posiadać właściwe atesty, certyfikaty,
e) w przypadku roślin okopowych (marchew, pietruszka, seler, burak itd.) artykuły muszą być
czyste, bez ziemi, piachu i brudu;
f) ze względu na zamawianie niektórych artykułów w sztukach, przyjmuje się, że waga wynosi
nie mniej niż:
 sałata zielona 1 szt. – 0,20 kg,
 koper świeży 1 wiązka – 0,10 kg,
 natka pietruszki 1 wiązka – 0,10 kg,
 szczypior 1 wiązka – 0,10 kg;
2) dowóz artykułów do miejsc dostawy musi być realizowany środkami transportu
dostosowanymi do przewozu artykułów żywnościowych, w tym mrożonek w warunkach
zapewniających utrzymanie właściwej jakości, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi, przy
użyciu pojemników oraz opakowań posiadających atesty PZH odnośnie dopuszczenia do
kontaktu z żywnością;
3) dostawa powinna być realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej osób bezpośrednio
realizujących dostawę artykułów żywnościowych, daty przydatności do spożycia,
temperatury przewozu.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
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część nr 1 zamówienia pn.: „Pakiet 2 - Drób”;
część nr 2 zamówienia pn.: „Pakiet 3 - Warzywa i owoce”;
część nr 3 zamówienia pn.: „Pakiet 5 - Nabiał”;
część nr 4 zamówienia pn.: „Pakiet 10 - Jaja”;
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
liczba części zamówienia – cztery (4) - Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie
wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w ust. 4;
każda z części zamówienia będzie badana i oceniana odrębnie - zamówienie w danej części
zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną dla tej części, według
przyjętych kryteriów oceny ofert;
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie
część(ci) zamówienia; jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną(e) przez
siebie część(ci) zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na te części zamówienia
zostaną odrzucone;
nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy (artykuły) w ramach danej
części zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie ustalonych części zamówienia na
mniejsze części; oferty na wykonanie niekompletnej części zamówienia podlegają
odrzuceniu;
Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do liczby części zamówienia, które mogą zostać
udzielone jednemu Wykonawcy.
Szczegółowe informacje o asortymencie i ilościach artykułów żywnościowych zawarte są
w załącznikach nr 1B, 1C, 1E, 1J do SIWZ, które jednocześnie stanowią formularze cenowe.
Ilości poszczególnych artykułów żywnościowych podane w załącznikach nr 1B,1C,1E,1J do
SIWZ są wielkościami szacunkowymi (przewidywanymi) obejmującymi okres 12 miesięcy
(od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.). Zamawiający przy ich określaniu opierał się na
ilościach zakupionych artykułów w latach poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany podanych ilości z przyczyn od niego niezależnych np.: zmiana liczby
dożywianych osób, dodatkowe dni wolne, itp.
Użyte w SIWZ (złącznikach do SIWZ) nazwy własne artykułów żywnościowych mają na celu
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wskazane z
nazwy artykuły żywnościowe należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów
asortymentowych, zdrowotnych i jakościowych, również w zakresie wielkości opakowań.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych artykułów żywnościowych, nie
gorszej jakości niż opisane w załącznikach nr 1B,1C,1E,1J. Ciężar udowodnienia, że
oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Zaoferowane artykuły równoważne muszą
posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja)
oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co artykuł określony
przez Zamawiającego. Gramatura oferowanego artykułu równoważnego nie może być niższa
niż gramatura artykułu wymaganego przez Zamawiającego.

4

9. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
13. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy Pzp.
14. Określenie przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV):
Kod główny:
15.00.00.00-8 – Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Kody dodatkowe: 15.10.00.00-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
03.20.00.00-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15.50.00.00-3 - Produkty mleczarskie
03.14.25.00-3 – Jaja
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia od 11 stycznia
2021r do dnia 31 grudnia 2021 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w ust.
1.
3. Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (sporządzone z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – w oryginale). Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
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4. Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia powyższe
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty, o
których mowa w ust. 5 składa każdy z Wykonawców.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane
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dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust. 5 pkt 2 lit. a-c) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 2
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 9 stosuje się.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów.
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VII. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, przy czym
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile są już znane - podania
nazw (firm) podwykonawców (jeżeli przewiduje udział podwykonawców w realizacji
zamówienia).
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu dot. przesłanek wykluczenia
z postępowania, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca,
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: sekretariat@zs4nadroz.pl
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
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7.
8.

9.

10.
11.

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ. Zamawiający prosi o przekazywanie wniosków o wyjaśnienie
treści SIWZ drogą elektroniczną w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 6.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Anna Banasiak.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności
na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż
60 dni.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ wraz z formularzem cenowym/formularzami cenowymi (zawartymi
w załącznikach od 1B,1C,1E,1J - w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca
składa ofertę);
2) oświadczenie wymienione w rozdziale VI ust. 1 SIWZ;
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3)
4)
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (jeżeli dotyczy);
pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, będących załącznikami do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zapytania ofertowego.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6, musi być załączone do oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać nazwy (firmy) podwykonawców.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w
sprawie dokumentów, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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16. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
17. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Nazwa i dokładny
adres Wykonawcy
Zespół Szkół nr 4
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
Nadróż 1
87-515 Rogowo

Oferta
„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im.
Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”
Część nr …………….. zamówienia
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu składania ofert

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania (oferty) lub braku którejkolwiek z informacji podanej w ust. 18.
20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z
2019 r. poz. 1010, ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz innych przepisów.
21. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
22. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
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23. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
24. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
25. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
26. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII SIWZ. Przepisy
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym istotnych
dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, po terminie otwarcia ofert.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat do dnia 22.12.2020 r., do
godziny 9.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie
z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój Dyrektora w dniu 22.12.2020
r., o godzinie 9.15.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zs4nadroz.pl
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ, ceny ofertowej
brutto za realizację przedmiotu zamówienia (na dowolnie wybraną(e) przez siebie część(ci)
zamówienia). Cena ofertowa wskazana w Formularzu ofertowym winna wynikać z
formularza cenowego (sporządzonego wg wzoru określonego w załącznikach nr 1B,1C,1E, 1J
– w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę) i być obliczona
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w formularzu cenowym.
Cena ofertowa brutto (na daną część zamówienia) musi uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ
oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej brutto (na daną część zamówienia)
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu,
podatek od towarów i usług VAT oraz wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić
przy realizacji przedmiotu zamówienia. Obliczona w ten sposób cena ofertowa stanowić
będzie wynagrodzenie Wykonawcy.
Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w Formularzu ofertowym musi być
wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i
słownie.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
Do obliczenia ceny ofertowej brutto (z VAT), Wykonawcy powinni zastosować stawkę
podatku VAT od towarów i usług, zgodną z obowiązującymi przepisami.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania
umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w
umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
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lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. Jeżeli złożona oferta zawiera inną stawkę podatku od towarów i usług niż powszechnie
obowiązująca, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem
podstawy prawnej zastosowania innej stawki podatku.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w danej części zamówienia (każda część zamówienia będzie oceniana osobno) w
następujących kryteriach, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1) „cena ofertowa brutto” – PC;
2) „termin płatności” – PT.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Lp.

Kryteriu
m

1.

Cena
ofertowa
brutto

Waga
[%]

Liczba
punktó
w
(max)

Sposób oceny oferty
wg wzoru:

60%

60

najniższa cena brutto spośród ocenianych oferty
PC = ------------------------------------------------------------------ x 60pkt
cena brutto w ofercie ocenianej
wg wzoru:

2.

3.

Termin
płatności

40%

40

RAZEM

100%

100

termin płatności w ofercie ocenianej
PT = ------------------------------------------------------------------ x 40pkt
najdłuższy termin płatności spośród ocenianych ofert

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
P = PC + P T
gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
PC – liczba punktów uzyskana w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,
PT – liczba punktów uzyskana w kryterium „termin płatności ”.
4. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
ceny ofertowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru
określonego w poz. 1 tabeli zawartej w ust. 2. Punktacja przyznawana ofertom będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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5. Ocena punktowa w kryterium „termin płatności” dokonana zostanie na podstawie
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności faktury w dniach licząc od
dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury i przeliczona według wzoru określonego w
poz. 2 tabeli zawartej w ust. 2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni licząc
od dnia otrzymania faktury. Zaoferowanie terminu płatności faktury krótszego niż 7 dni lub
dłuższego niż 30 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu płatności, to Zamawiający uzna,
że oferowany termin płatności wynosi 7 dni.
6. Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia.
Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która w danej części zamówienia zawierać będzie
najlepszy bilans ceny i kryterium - termin płatności (uzyska najwyższą liczbą punktów),
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia.
7. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części
zamówienia ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji
elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.

2.
3.

4.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przetargu nieograniczonego, w terminie określonym
w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i
terminie zawarcia umowy.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze
umowy nie podlegają negocjacjom.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
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i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.

2.

1)
2)
3)

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie przetargu nieograniczonego na takich warunkach.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego na realizację zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 2 -6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z następujących okoliczności:
zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od
Stron (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny);
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron.
Zaniechanie wydawania posiłków przez Zamawiającego.
Zmiany i uzupełnienie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
16

zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
4. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących
czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób (pisemnie).
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub SIWZ na stronie internetowej.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 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. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, ze
zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.
XIX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego

17

Zamawiający 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”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi
Dobrzyńskiej w Nadrożu reprezentowany przez dyrektora zespołu.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania
się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres: ido@powiatrypinski.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony
Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów
żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” znak
postępowania ZS4.ZP.341.4.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej
w Nadrożu oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Ustawą.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO.
9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.
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XX. Załączniki do SIWZ
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - Formularze cenowe (załączniki nr 1B,1C,1E,1J);
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego;
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia Wkonawcy
z postępowania;
Załącznik nr 4 - Wzór umowy;
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej.
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