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ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie  

Adres: ul. Kościuszki 11, 86 – 200 Chełmno, 

NIP 875-11-84-430, Regon 0010198 

 
Adres strony internetowej: www.sp1chelmno.pl 

 
Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek 7:30-15:30 
                                           

 
 

ROZDZIAŁ II – ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE 
BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 
internetowej: 
 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692567 
 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o: „Platformie 
zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu 
związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące 
szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub 
„Systemem”. 
 
 
ROZDZIAŁ III  - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) bez możliwości przeprowadzenia 
negocjacji złożonych ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej 
ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej mniejszej niż progi unijne. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), 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) oraz 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 
zm.). 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca 

przystępujący do postępowania może złożyć ofertę na jedną lub kilka części o 
których mowa w Rozdziale IV. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w 

postaci katalogów elektronicznych. 
9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (zgodnie z 
art. 310 ustawy Pzp) Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 
ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

 
ROZDZIAŁ IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa postępowania: 
„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej  

nr 1w Chełmnie na rok 2023” 
Rodzaj zamówienia: dostawa. 
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 części: 

Część 1: RYBY I MROŻONKI 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 
15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
15331170-9 – warzywa mrożone 
15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty 
03310000-5 – ryby, skorupiaki i produkty wodne  
15200000-0 – ryby przetworzone i konserwowane 
15220000-6 – ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 
 
Część 2: NABIAŁ 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 



15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
15500000-3 – artykuły mleczne nabiał  
15530000-2 – masło 
 
Część 3: MIĘSO I WĘDLINY 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 
15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
15113000-3 – wieprzowina 
15131500-0 – produkty drobiowe  
15131400-9 – produkty wieprzowe 
15112000-6 – drób 
15112100-7 – drób świeży 
 
Część 4: WARZYWA, OWOCE, JAJA 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 
15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa  
03212100-1 – ziemniaki 
03221000-6 – warzywa  
03222000-3 – owoce i orzechy 
03142500-3 – jaja 
 
Część 5: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 
15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
15800000-6 – różne produkty spożywcze  
15830000-5 – cukier i produkty pokrewne 
15840000-8 – kakao, czekolada i wyroby cukiernicze  
15850000-1 – produkty z ciasta makaronowego  
15870000-7 – przyprawy i przyprawy korzenne 
15890000-3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone 
15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych  
15400000-2 – oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 
15330000-0 – przetworzone owoce i warzywa 



 
Część: 6: PIECZYWO 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 
15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
15810000-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
*Dla każdej części zostanie zawarta odrębna  

 
3. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie, ul. Kościuszki 11,  

86-200 Chełmno. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 
7 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.  

5. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
7. Zamawiający, na podstawie art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
ewentualnych podwykonawców - jeżeli są już znani na tym etapie.   

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 462 ust 8 ustawy 
Pzp). 

9. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami koniecznymi do 
przygotowania oferty i termin ten jest dłuższy od minimalnego terminu składania 
ofert określonego w ustawie. 

10. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SWZ (art. 285 ust. 1). Zamawiający sporządzi informację zawierającą 
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ bez wskazywania źródeł 
zapytania. Stosowną informację zamieści na stronie internetowej, zgodnie z treścią 
art. 285 ust.2. 

11. Postępowanie oznaczone jest znakiem: Sprawa  nr SP1.26.4.1.2022 
Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyżej podane oznaczenie. 
 
ROZDZIAŁ V - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 
STOSUNKU PRACY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 95 

 
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 
pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1510 ze zm.) Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 



2. Szczegółowe wymagania dotyczące czynności związanych z realizacją 
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących wskazane czynności, sposób weryfikacji zatrudnienia tych 
osób, uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy oraz opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ VI - INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ ART. 60 i 121 
USTAWY PZP 

 
Zamawiający nie zastrzega osobistego obowiązku wykonania przez Wykonawcę 
zadania. 
 
 

ROZDZIAŁ VII - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 

przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż 
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na 
realizację zamówienia. 

2. W przypadku, gdy termin wykonania zamówienia przypada na dzień ustawowo 
wolny od pracy lub sobotę, termin upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym. 

 
 
ROZDZIAŁ VIII  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2  ustawy PZP dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli:       
a) wykaże (w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie następujące ilości i rodzaj zamówień: 
• Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 latach przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 



krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 1 jedną dostawę 
żywności o wartości co najmniej: 
1. Część 1 - 35.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
2. Część 2 – 12000,00 złotych brutto, wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
3. Część 3 - 80.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
4. Część 4 - 60.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
5. Część 5 - 30.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
6. Część 6 - 2.000,00 złotych brutto, wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
 

 
2. Podmioty udostępniające zasoby 

1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w SWZ, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp). 

2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w 
ust. 2 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
a)  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 (art. 118 ust. 3 ustawy 
Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ; 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem wykonawcy (art. 119 ustawy Pzp). 

3) 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 (art. 

122 ustawy Pzp). 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 

spółki cywilne) 



1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie 
potwierdzonego odpisu. 

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
−   wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 
−   ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres 

umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie 
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie 
oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań 
związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym 
pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. 

3) Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o 
którym mowa w pkt 1 SWZ mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy 
spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników. 

4) wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia. 

6) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania, w tym oświadczenie o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

8) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ XI - PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp; 

2. Z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  może  wykluczyć 
Wykonawców  w  stosunku, do  których  zachodzi  którakolwiek  z  okoliczności 
wskazanych  w  art.  109  ust. 1 pkt 4, 5 i 7ustawy  Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 
1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp i  art. 109 ust. 1 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

4. Zamawiający, na podstawie art. 110 ust. 3, oceni, czy podjęte przez Wykonawcę 
czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp i może nastąpić 
na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 1 pkt 3  Ustawy z dnia 15.04.2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 
835 ze zm.) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych 
na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2022 r. z postępowania o udzielenie 
zamówienia   publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 



rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 
 
ROZDZIAŁ X  - INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
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, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, tj.: 
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
SWZ; 

2) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2. Złożone oświadczenia i dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 
ust 2 ustawy Pzp). 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 



powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), zastępuje się je w całości 
lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy; 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 
w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w 
tym niezwłocznie po złożeniu ofert, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich 
złożenia (art. 274 ust 2 ustawy Pzp). 
 

 
ROZDZIAŁ XI - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH 

 
Zamawiający na etapie postępowania nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.  
 
ROZDZIAŁ XII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY 

 
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której 

treść jest zgodna z projektowanymi postanowieniami umowy –  załącznik nr 7 do 
SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 
7 do SWZ. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
(z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp), jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób. 



4. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z 
wybranym Wykonawcą zawierają projektowane postanowienia umowy. 

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

ROZDZIAŁ XIII -  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ  
Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH  
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym rozdziale, za wyjątkiem ust. 

4, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać 
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 
344), tj.: 

2. Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:  
 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692567 
 
 
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem 
Wykonawcy: 

1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym wyłącznie poprzez Platformę Zakupową. 

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które 
nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 
dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana 
jest pisemna notatka z ustnej rozmowy). 

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”. jako załączniki. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 poz. 2415). 



5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. 

6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, 
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 

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

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

 
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z    
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692567 określone  
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce 
 „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  
 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 
linkiem.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób  
niezgodny z Instrukcją korzystania z 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692567 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”). 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 Prawo Zamówień Publicznych. 



9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692567 dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692567 znajdują się w zakładce „Instrukcje 
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 
3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z 
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

11. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

 
12. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę 

dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), 
dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza 
przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. 
formatem .rar 

13. Zgodnie z § 12 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 w 
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452): „Środki komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych 
zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 



ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty 
elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru”. 

 
ROZDZIAŁ XIV -  INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU 
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 
JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66  
i ART. 69 USTAWY PZP 

 
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 
 
ROZDZIAŁ XV - WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI 

 
1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby po 

stronie Zamawiającego: 
      1)   Agnieszka Cabaj (komunikacja poprzez platformę) 
2. 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 SWZ. 
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. 

 
 
 
ROZDZIAŁ XVI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert tj. do dnia 27.12.2022 r. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w SWZ, 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. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia (wyrażonego przy użyciu wyrazów, 
cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) o wyrażeniu 
zgody na przedłużenie terminu związania oferta 

 
 
ROZDZIAŁ XVII  - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 



2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

6. Dokumenty, które wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą: 
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru dla poszczególnej 

części zamówienia – załącznik nr  od 1.1 do 1.6 do SWZ); 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 
3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wg załączonego 

wzoru – załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy; 
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(wg załączonego wzoru –  załącznik nr 4 do SWZ) -  jeżeli dotyczy; 
5) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy; 

6) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do 
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie 
osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG); 

7) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy; 

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

8. 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), Wykonawca powinien nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 
ustawy Pzp. 

9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 
formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej 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. 
 
 

ROZDZIAŁ XVIII - WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

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

SWZ (art. 284 ust. 1 ustawy Pzp). 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim 
zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia ofert.   

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie 
wskazanym w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. 

ROZDZIAŁ XIX - MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 
OFERT 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:  

 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692567 

2. Zamawiający najpóźniej przed upływem terminu otwarcia ofert udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowanie informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
28.11.2022r. do godz. 10.00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2022r. o godz. 11.00. 
5. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie  

i otwarcie ofert. 
6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuję 

otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w 
pkt 4, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 



7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje dotyczące: 

– nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 

– cen zawartych w ofertach. 
8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 

oferty. 
 

ROZDZIAŁ XX  - SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego. 
2. Wysokość wynagrodzenia brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i czynności 

niezbędne związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem, wiedzą 
techniczną, opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w SWZ. 

3. Łączna cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w 
jej skład elementów. Cena musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w 
złotych polskich (PLN), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku – złote i 
grosze. 

4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z 
obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku 
akcyzowym, należy do Wykonawcy. 

7. 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, zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku od towarów i usług, 
która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie (art. 225 ust 1 i 2 
ustawy Pzp). 

 
UWAGA ! 
1. Ryzyko uwzględnienia wszystkich robót i prac wymaganych dla realizacji całości 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez 
zamawiającego, w formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót (dokument pomocniczy), 
spoczywa na Wykonawcy.  
 

 



ROZDZIAŁ XXI  - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrzenia, jeżeli: 
1)   oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 

specyfikacją; 
2)   została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie; 
3)   Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami 

Zamawiającego. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 
 

KRYTERIUM RANGA (%) 

Cena oferty 60 % 

Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru 40% 

 RAZEM     100 % 

 
Sposób oceny ofert kryterium cena: 

Pco = (Pcn /Pc) x 100 pkt. x waga kryterium 60% =  [ilość punktów] 

gdzie: 
Pco - uzyskana liczba punktów za cenę 
Pcn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto; 
Pc - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto. 

Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru – o wadze 40 pkt 
Czas na wymianę wadliwego lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia 
braków liczony od momentu zgłoszenia oraz czas realizacji poszczególnego 
zamówienia przy ewentualnym opóźnieniu w dostawie w stosunku do godzin 
wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SWZ 
 
 
 
 
Kryterium to zostanie obliczone w następujący sposób: 
 
- czas do 1 godziny – 40 punktów, 
- czas do 2 godzin – 20 punktów, 
- czas do 3 godzin – 0 punktów    

 
Punkty przyznane za kryterium „Czas na wymianę lub uzupełnienie towaru – zgodnie 
z deklaracją Wykonawcy określoną w Formularzu ofertowym.  
 
Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium jest oferta, która 



przedstawia najkrótszy czas na wymianę lub uzupełnienie towaru. 
 
Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
1) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia 
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 
określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem 
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała 
najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa w 
ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 
do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
 
ROZDZIAŁ XXII  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
ROZDZIAŁ XXIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
ROZDZIAŁ XXIV - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
wszystkich Wykonawców o wyniku przetargu zgodnie z przepisami ustawy Pzp 
(art. 253 ust 1). 

2. Zamawiający zawrze, z wybranym Wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w terminie określonym w art. 
308 ust. 2 ustawy Pzp tj. nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 



przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 
umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o 
zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
Zamawiający określi termin zawarcia umowy (art. 308 ust 2 i ust 3 pkt 1 lit. a 
ustawy Pzp). 

6. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś 
z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, w 
terminie wyznaczonym przez Zmawiającego  zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu: 
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu 
osób, na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności wskazanych w 
opisie przedmiotu zamówienia (SWZ). 

2) w przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż 
pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji ww. dokumentu; 

3) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia; 

4) umowy spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie 
dołączył tego dokumentu do oferty). 

ROZDZIAŁ XXV - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp 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. 

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w 
Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
 
 
 

ROZDZIAŁ XXVI  - RODO 

 
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: Szkoła Podstawowa nr 1 

w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11, 86 – 200 Chełmno  



2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie 
przy  ul. Kościuszki 11, 86 – 200 Chełmno jest osoba o adresie e-mail – iodo@rt-
net.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych w 
ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz jego realizacją jak również na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do 
stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren 
wojskowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz 
osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku 
z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

c) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

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



− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 

ROZDZIAŁ XXVII - ZAŁĄCZNIKI (stanowiące integralną część SWZ) 
 
 

Załącznik nr 1 formularz oferty (od 1.1. do 1.6); 

Załącznik nr 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia 

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Załącznik nr 5 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 6 wykaz dostaw 

Załącznik nr 7 projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 8 opis przedmiotu zamówienia 

 


