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 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 

Nazwa Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu 

Adres Zamawiającego: ul. Gen J. Hallera 11, 86-100 Świecie 

NIP: 559 – 17 – 00 – 771 

Telefon: 52 519 05 40-51 

Adres poczty elektronicznej: 

Strona internetowa: 

Strona internetowa BIP: 

sekretariat@opsswiecie.pl 

www.opsswiecie.pl 

https://opsswiecie.bip.gov.pl/    

 

Godziny urzędowania: Poniedziałek - piątek, w godzinach od 7:30 do 15:30 

 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie  

link do procedury przetargowej będzie dostępny na stronie internetowej www.opsswiecie.pl , 

https://opsswiecie.bip.gov.pl/ 

link do procedury przetargowej będzie również dostępny na www.bip.swiecie.eu w zakładce 

zamówienia publiczne – postępowania – nazwa postępowania  

  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 „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Świeciu, ul. Gen J. Hallera 11 86-100 Świecie tel.: 52 519 05 40, adres e- mail: 

sekretariat@opsswiecie.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@opsswiecie.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia  
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11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), 

zwanej dalej 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 

obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku  

z przepisami PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania,  

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 

służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane 

w drodze żądania skierowanego do Administratora. 



 

 
 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 

  III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym  

z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi  zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Wartość 

zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie 

mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych określonej w art. 359 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa  w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

7. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dokonał podziału na części ze względu na to, że podział taki groziłby 

nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz podwyższonymi kosztami wykonania 

zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zadania. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 



 

 
 

zadań.  

10. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 

1129 z późn.   zm.); 

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876  

z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 

roku poz. 2021z późn. zm.). 

4) Uchwały Nr 31/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

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

6) Rozporządzenie 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. 2020 r., poz. 2415); 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2439); 

8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 

2453); 

 

 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „Dożywianie uprawnionych 

świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 

2022”- II postępowanie,  na podstawie art. 48 i art. 48 b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

|o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z poźń. zm.) oraz na podstawie Uchwały  Nr  

140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.,  poz. 1 

007), Uchwały Nr 31/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie 



 

 
 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

1) Zapewnienie przez Wykonawcę przygotowania, ugotowania, porcjowania oraz umożliwienia 

konsumpcji gorącego posiłku jednodaniowego w wyznaczonym przez Wykonawcę lokalu 

usytuowanym na terenie miasta Świecie w miejscu ogólnie dostępnym dla świadczeniobiorców  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. 

2)  Świadczenie usługi dożywiania obejmuje grupę ok. 50 osób/miesięcznie przez okres  

12 miesięcy (tj. 365 dni). 

3)  Zamawiający przewiduje wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy na: 

a)  około 18.250 posiłków  (tj. 365 dni po około 50 posiłków dziennie), 

b)  około 18.250 opakowań do posiłków wydawanych „na wynos” (tj. 365 dni po około 50 

posiłków dziennie), 

c)  około 3.650 dowozów posiłków do świadczeniobiorcy (365 dni  po około 10 dowozów), 

4) Ostateczna ilość posiłków może ulec zmianie, w zależności od faktycznej liczby potrzebujących. 

Przewidywana liczba osób może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

5) Podstawę realizacji zadania wymienionego w pkt 1 stanowi wyłącznie decyzja administracyjna 

wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu lub inną osobę upoważnioną 

przez Burmistrza Świecia.  

6) Z tytułu ewentualnego zmniejszenia wielkości zamówienia Zamawiający nie ponosi żadnych 

konsekwencji. 

7) Wykonawcy będzie przysługiwał zwrot kosztu za jeden gorący posiłek (pełen obiad),  za 

opakowanie przeznaczonego do jego wydania „na wynos” oraz za jego dowóz do uprawnionego 

świadczeniobiorcy, wyłącznie za  faktycznie wydaną ilość posiłków, zgodnie ze wzorem 

obliczania wartości zamówienia. 

8)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe 

umożliwiające spożycie gorącego posiłku w szczególności: miejsca siedzące przy stoliku, 

możliwość przechowania odzieży wierzchniej, możliwość korzystania (bezpłatnie) z toalety 

oraz udostępnienie bieżącej wody oraz dezynfekcję rąk. 

9) Spożywanie posiłków odbywać się będzie w przedziale godzin od 12:00 do 15.30.  Przewiduje  

się spożywanie posiłków od poniedziałku do niedzieli z włączeniem dni wolnych od pracy oraz 

świąt okolicznościowych. Zamawiający przewiduje możliwość wydawania posiłków  przez 

Wykonawcę w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy lub święta okolicznościowe.  



 

 
 

10)  Lokal musi spełniać wymogi i warunki sanitarno-epidemiologiczne, w zakresie żywienia 

zbiorowego oraz przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2021 

z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

11)  Należy umożliwić osobom objętym dożywianiem odbiór przygotowanych posiłków celem 

konsumpcji ich na miejscu bądź, jeśli wyrażą taką wolę odebrać posiłek „na wynos”  

w przygotowanych przez Wykonawcę pojemnikach odpowiadającym warunkom sanitarno-

epidemiologicznym, zgodnie z przedmiotem zamówienia.  

12) Wykonawca zobowiązuje się dowieźć jeden gorący posiłek uprawnionym świadczeniobiorcom, 

którzy nie są w stanie odebrać go samodzielnie, jeżeli wyrażą taką wolę pod wskazany przez 

Ośrodek adres. Liczba świadczeniobiorców, którym świadczony  jest dowóz posiłków ustalona 

jest przez Zamawiającego z Wykonawcą wcześniej.  

13)  Posiłki muszą być jednodaniowe świeże i przyrządzone w dniu dostawy, zaś w chwili odbioru 

muszą być gorące. 

14) Posiłek powinien składać się z jednego dania: 

 mięsnego, drobiowego, rybnego lub warzywnego w zestawie z ziemniakami lub 

zamiennikiem – kaszą, ryżem, makaronem itp. Bądź pierogi, pyzy, itp.,  

a także surówki – buraczki, sałatki, mizerie, ogórek kiszony, kapustę zasmażaną 

lub marchewkę duszoną, w przypadku spożywania posiłku w lokalu dodatkowo 

kompot lub sok. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi żywienia zbiorowego zgodnie    

z obowiązującymi w tym zakresie normami, a polegającej na przygotowaniu, wydaniu posiłku  

o odpowiednio zbilansowanej wartości kalorycznej i odżywczej, zgodnie z zasadami 

racjonalnego żywienia. Posiłek składać się będzie z jednego gorącego dania.  

16)  Wydawanie posiłków przez Wykonawcę dokonywane będzie na podstawie dostarczonej listy 

osób uprawnionych do otrzymywania posiłków do ostatniego dnia każdego miesiąca. Lista 

sporządzana będzie przez Kierownika Działu Realizacji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świeciu. W przypadku, gdy w ciągu danego miesiąca dojdą kolejne osoby uprawnione, 

zostanie dostarczona skorygowana lista sporządzona na podstawie wydanej decyzji 

administracyjnej.  

17) Doręczenie korekty listy osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki, nastąpi  

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

18) Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wydania posiłku jest dowód osobisty lub inny 

dokument potwierdzający tożsamość. 

19) Dokonanie odbioru gorącego posiłku uprawniony lub osoba upoważniona potwierdza 

czytelnym podpisem na liście. 



 

 
 

20) Zamawiający zobowiązuje się przekazać do Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy w danym miesiącu przelewem (sprzedaż bezgotówkowa) na wskazane 

konto bankowe w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy od dnia otrzymania rachunku lub 

faktury wraz z imiennym zestawieniem wydanych posiłków świadczeniobiorców Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świeciu za bieżący miesiąc. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

niezbędną dokumentację do 5 dnia po zakończeniu bieżącego miesiąca. Wyjątek stanowi 

miesiąc grudzień 2022 r., w którym płatność musi być zrealizowana do końca roku.  

21) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania rachunku lub faktury za wykonaną usługę do  

5-go dnia roboczego każdego miesiąca – następującego po miesiącu, w którym wykonana 

została usługa z wyjątkiem miesiąca grudnia 2022 roku, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłożenia rachunku lub faktury za wykonaną usługę do 28 grudnia 2022 roku.  

22) Wykonanie zadania przez Wykonawcę podlegać będzie kontroli ze strony Zamawiającego  

w zakresie prawidłowości wykonania zadania w tym: 

 formy i warunków przygotowywania posiłków (gotowania); 

 jakości i różnorodności posiłków; 

  formy i warunków podawania posiłków; 

  formy i warunków wydawania posiłków; 

  prawidłowości sporządzonych list świadczeniobiorców uprawnionych na 

podstawie dokumentacji Wykonawcy do korzystania z usługi dożywiania.  

23) Wykonawca zobowiązany jest do wydania posiłku na podstawie pisemnego upoważnienia 

potwierdzonego przez świadczeniobiorcę Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu oraz 

pracownika socjalnego osobie upoważnionej wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego. 

24)  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, na rzecz, których 

świadczone będą usługi będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje 

pomoc. 

25) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych wizytacji w siedzibie lokalu,  

w którym świadczone będą posiłki, w czasie w którym będzie realizowany przedmiot 

zamówienia. 

26) W zakresie wizytacji, Zamawiający: 

   będzie degustował wydawane posiłki, 

   będzie przeprowadzał ankiety i inne wywiady z osobami korzystającymi  

z posiłków, 

  sporządzi końcowy protokół z wizytacji, w którym Zamawiający dokona 

podsumowania poziomu i zakresu świadczonych przez Wykonawcę posiłków, 

jak również sposobu realizacji zamówienia. 



 

 
 

27) W czasie wydawania posiłków odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających 

z posiłków ponosi Wykonawca. 

28) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do równego traktowania 

wszystkich osób, na rzecz których świadczone będą posiłki. 

29) W ramach działań, które mają zapobiegać przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania, 

Wykonawca zobowiązuje się między innymi do: 

 zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, swobodnego 

wyboru miejsca spożywania posiłków w pomieszczeniu, w którym świadczone są posiłki, 

 zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, jednakowych 

posiłków, pod względem ilościowym i  jakościowym, 

  zabezpieczenia wystarczającej ilości miejsc i zastawy stołowej, 

 organizacji spożywania posiłków w sposób wykluczający ujawnienie jakichkolwiek danych 

o źródłach finansowania świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również  

o sytuacji dochodowej osoby/rodziny na rzecz, których świadczone są posiłki.  

30) W związku z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, spowodowaną wirusem       

COVID-19 Wykonawca przygotowując ofertę musi wziąć pod uwagę fakt, że zamówienie  na czas 

obowiązywania ograniczeń w prowadzeniu działalności gastronomicznej, będzie musiało być 

realizowane w formie wydawania posiłków na wynos lub  w formie dowozu.  

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  

              55320000-9 – usługi podawania posiłków  

 

 

                                                                         V .PODWYKONAWSTWO 
 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazwy tych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych  

w realizację zadania, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 



 

 
 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

5. Powierzenie    wykonania    części    zamówienia    podwykonawcom    nie    zwalnia 

Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
 

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
     

 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów,  

o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp, którzy spełniają warunki  

o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, określone przez Zamawiającego: 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

Opis spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- posiada decyzję lub inne dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

zatwierdzające zakład, podmiot, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność  

w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz rozprowadzania, 

podawania posiłków w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.); 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

4) zdolności  technicznej  lub  zawodowej;   

Opis spełnienia warunku: 

 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:  

Wykonawca powinien udokumentować dysponowanie minimum jednym środkiem transportu, 

spełniającym wymagania sanitarne na przewóz i dostawę posiłków cateringowych. 

 

 



 

 
 

                                            VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. tj.: 

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. 165 a 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; 
 

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; 

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 do składania wniosków  



 

 
 

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

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

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

tych należności; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 

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 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

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

te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 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. 

 
 

IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI 

SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
 

I. Dokumenty składane razem z ofertą: 

1. 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; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić  potwierdzenie, że  wykonawca  nie  podlega  

wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu; 

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeśli dotyczy) 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik Nr 5 do SWZ  (lub inny podmiotowy 

środek dowodowy) jeżeli dotyczy, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa   

w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 



 

 
 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

Załącznik Nr 5 do SWZ  musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osoby upoważnione do reprezentowania  formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega 

Wykonawca, określoną w dokumencie 

4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty 

dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub  

do złożenia oferty i podpisania umowy.  

 oryginał w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej, lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane    

w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz  

z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazuje, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.). 

 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1913  

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. Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji przekazuje  

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. Informacje te powinny zostać załączone osobno w miejscu w kroku 

1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 



 

 
 

 

II. Dokumenty składane na wezwanie: 

1) Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp 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. Podmiotowe środki dowodowe wymagane  

od Wykonawcy na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu obejmują: 

a) Decyzję lub inne dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

zatwierdzające zakład, podmiot, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność  

w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz 

rozprowadzania, podawania posiłków w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.); 

b) Wykaz pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ. 

c) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór 

formularza stanowi – Załącznik nr  4  do SWZ; 

2) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

 Zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

2021 r. poz. 670 ze zm.) o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

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

3) Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia. 

4) 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 (Dz. U.  

z 2020r. poz. 2415), 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 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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 5 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. 

6. 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. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX Dział I pkt 1 SWZ 

Załącznik nr 2 do 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 (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, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX Dział I pkt 1 SWZ, składa każdy  

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp lub warunki dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do 

oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonują poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ. 

Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczy również 

Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.  

 

 
                               XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl 

pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie i formularza „ Wyślij wiadomość 

do Zamawiającego”  dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy 

https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie


 

 
 

składania ofert).  

2. W sytuacjach awaryjnych  np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres : sekretariat@opsswiecie.pl   (nie 

dotyczy składania ofert, formy przewidziane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie). 

3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem „ Regulamin” oraz uznaje go za wiążący. 

 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:  

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 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) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające na Platformie, tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 

2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10,4, 

Linux, lub ich nowsze wersje, 

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

d. włączona obsługa JavaScript, 

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików. Pdf, 

f. Platforma zakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie 

UTF8. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ za 

pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego 

na stronie dotyczącej danego postępowania.  

7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy.  

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 

mailto:sekretariat@opsswiecie.pl
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powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert ( np. złożenie oferty w zakładce  

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”) . 

10. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221. Ustawy Pzp. 

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za 

pośrednictwem Platformyzakupowej.pl  Korespondencję uważa się za przekazaną  

w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

12. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest dostępna 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

13. Poniżej osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami, przy czym komunikacja ustna 

dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą 

ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub 

ofert. 

 Stefania Konkołowicz-Dudzińska, e-mail: system@opsswiecie.pl  tel. 52 519 05 49 

 Joanna Pauka, e-mail: kadry@opsswiecie.pl  tel. 52 519 05 49 

14. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający  

i wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez zamawiającego na 

pierwszej stronie SWZ. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
 

Przygotowanie oferty: 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się  

z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na niniejszą SWZ. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

5. Ofertę składa się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. Dział I  pkt 1 SWZ – Załącznik Nr 2 do SWZ;  

2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy), o których mowa w Rozdziale IX ust.1 pkt 4; 

6. 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.  

7. 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. 

8.  Zamawiający zaleca ponumerowanie stron. 

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku  

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – 0d 1 lipca 2016 roku” . 

10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XADES zewnętrzny Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików oraz plików XADES. 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta ( tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem 

kwalifikowanym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii ( skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,  

w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

13. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                   

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 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.  



 

 
 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 

części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przekazane w osobnym pliku z opisem  

„ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

14. W celu złożenia oferty należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy 

rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

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

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

ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

16. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz                             

z tłumaczeniem na język polski. 

17. 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. 

18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

19. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 

to maksymalnie 500 MB. 

20. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę:  

a. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne  

z  „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Radu Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” 

b.  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf  .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

c. w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: 

- .zip 

- .7Z 

21. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

 
 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdes. 

22. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie rożnymi rodzajami podpisów np. osobistym  

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów weryfikacji plików. 

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca  podaje  cenę  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wzorem  

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz projektowymi postanowieniami umowy. 

4. Cena za poszczególne czynności wskazane w punkcie 1 formularza ofertowego powinna zostać 

skalkulowana tak aby odpowiadają realnym kosztom jakie Wykonawca zamierza ponieść  

w związku z realizacją przedmiotowego Zamówienia. Wykonawca ma obowiązek ująć 

poszczególne koszty pod pozycją, z którą są one rzeczywiście związane. Zamawiający 

podkreśla jednocześnie, że niedopuszczalne jest tzw. subsydiowanie skrośne, czyli 

pokrywanie kosztów usług, które mają być świadczone w ramach niniejszego Zamówienia, 

wpływami z pozostałej działalności Wykonawcy. 

5. Cenę należy podać w formularzu ofertowym na podstawie własnej kalkulacji stawki po 

uwzględnieniu ewentualnych upustów.  

6. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto oraz netto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza 

(2 miejsca po przecinku). Kwotę netto oraz brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie. 

7. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

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 ze zm.), 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. 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. 

 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje uiszczenia wadium przez Wykonawców celem złożenia oferty. 

 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 
1. Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres  30  dni,  tj.  do  dnia   20 stycznia 2022 r.  

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

2. 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. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT                           

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:      

https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego 

postępowania  do dnia 22 grudnia 2021 r. do godziny 8.00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 grudnia 2021 r. o godzinie 8.30  

8. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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;  

https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

 
 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia 

jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji 

otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 

uprawnienie. Otwarcie ofert jest jawne lecz nie publiczne. 

 

 
XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
 

1. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami 

oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie 

(%) 

1. Cena za jeden gorący posiłek na rok 2022 50% 

2. Cena za opakowanie do gorącego posiłku wydanego „na wynos” na 

rok 2022 

5% 

3. Cena za dowóz gorącego posiłku do świadczeniobiorcy na terenie 

gminy Świecie na rok 2022 

5% 

4. Termin płatności 40% 

 Razem 100% 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 

a) kryterium 1 – Cena za jeden gorący posiłek na rok 2022: 

 Cena za gorący posiłek x 365 dni x ok. 50 osób  

 Oferta z najniższą ceną otrzymuje 50 punktów. 

 Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punków wyliczoną na podstawie wzoru: 

 

 

Cena najtańszej oferty      

 ------------------------------ x 50     

Cena oferty badanej 

 

b) kryterium 2 - Cena za opakowanie do gorącego posiłku wydanego „na wynos” na rok 2022: 

 Cena za opakowanie do jednego gorącego posiłku wydanego „na wynos” x 365 dni x ok. 50 osób  

 Oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punków. 

Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punków wyliczoną na podstawie wzoru: 

  

Cena najtańszej oferty      

 ------------------------------ x 5     



 

 
 

Cena oferty badanej 

 

 

c) kryterium 3 - Cena za dowóz gorącego posiłku do świadczeniobiorcy na terenie gminy Świecie na 

rok 2022: 

 Cena za dowóz gorącego posiłku do świadczeniobiorcy na terenie gminy Świecie x  365 dni  x ok. 

10 dowozów.  

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów.  

Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punków wyliczoną na podstawie wzoru: 

  

Cena najtańszej oferty      

 ------------------------------ x 5      

Cena oferty badanej 

 

d) kryterium 4 – Termin płatności, oferta będzie oceniona w następujący sposób: 

 

1) termin płatności 7 dni  – 20 pkt 

2) termin płatności 14 dni  – 30 pkt  

3) termin płatności 21 dni  – 40 pkt  

 

e) Podsumowanie kryteriów  

100% = 100 pkt 

1% = 1 pkt  

 
Wynik punktowy: 
 

Wp = C + T  
 

gdzie: 
 

Wp – wynik punktowy  

C – liczba punktów w kryterium cena (Cena za jeden gorący posiłek na rok 2022 + Cena za opakowanie do 

gorącego posiłku na rok 2022 + Cena za dowóz gorącego posiłku na rok 2022)  

T – termin płatności. 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków obliczoną wg 

przedstawionego powyżej wzoru (to jest wynik punktowy). 
 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi 

na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o art. 248 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 



 

 
 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której 

mowa w ust. 4 pkt. 1, na stronie prowadzonego postępowania. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało wysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni jeżeli zostało wysłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  podpisania  umowy  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  

przez Zamawiającego. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców. 

5. Na podstawie art. 263 ustawy Pzp. w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 255 pzp. 

 
 

    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, 

stanowiących   Załącznik nr 3 do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

4.  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 

lub  ogłoszenia o konkursie 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 kopię odwołania Zamawiającemu 

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 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

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

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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. 

Szerszych informacji o przysługującym w toku postępowania środkach ochrony prawnej, 

można uzyskać pod adresem:  https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze 

 
 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
 
 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy; 

Załącznik nr 4  – Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 

 Załącznik nr 5  –  Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobów; 

 Załącznik nr 6  –  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

 Załącznik nr 7   – Informacja dotycząca pojazdu służącego do realizacji zadania. 

 

 

https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

