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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 

art.275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.poz.2019 z póż.zm.), pn: 

 

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Szkoły 

Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 

 

Nr sprawy: ZP.3-34-341-2/21 
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I. Zamawiający 

adres: 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 

Ul. J. Kilińskiego 48 

19-300 Ełk 

 
numer telefonu: 
(+48) 087 732 60 90 
 

Adres poczty elektronicznej: 

sp7@elk.edu.pl 

adres e PUAP:  

identyfikator w ePUAP: sp7elk 

nazwa podmiotu w ePUAP: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Ełku 

adres skrzynki ePUAP: /sp7elk/SkrytkaESP 

 

strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl  

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia: 

 
https://miniportal.uzp.gov.pl 
 

III. Tryb udzielania zamówienia 

1. Podstawa prawna udzielania zamówienia publicznego: art.272 pkt1) ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.poz.2019 z póż.zm.) 

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 

a) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w euro oraz średniego kursu w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów(M.P.2021.POZ 11) 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy(Dz.U.poz.2415). 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

mailto:sp7@elk.edu.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielanie 

zamówienia publicznego lub konkursie(Dz.U. poz. 2452) 

 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych  o ustalonych 

standardach jakościowych na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku z wyłączeniem ferii świątecznych, wakacji letnich oraz innych dni 

wolnych od zajęć lekcyjnych. Dostawy artykułów żywnościowych zostały podzielone na 6 

części. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć artykuły spożywcze zgodnie  z załącznikami 1A-1F na adres Kilińskiego 48,  

19-300 Ełk. 

Szczegółowe wymagania dotyczące artykułów spożywczych zawarto w Formularzu cenowym 

Załącznik 1A-1F 

1.1. Wymagania ogólne w zakresie dostarczania artykułów spożywczych 

a) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na towar równoważny do towaru, który został 

wymieniony przez Zamawiającego w Załącznikach 1A-1F do SWZ. Za towar równoważny 

uważa się produkt posiadający porównywalne wartości odżywcze(energia, biało, tłuszcze, 

węglowodany, błonnik, sól) oraz porównywalną zawartość składników, a także posiadać nie 

gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory smakowe.  W tym 

wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszt ewentualnych ekspertyz) związane 

z udowodnieniem tzw. równoważności artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu 

ofertowym spoczywa na Wykonawcy. 

b) Wykonawca wypełnia dla danej Części wszystkie pozycje w tabeli zestawienia cenowego 

sporządzonego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1A-1F do SWZ.  

Zamawiający odrzuci ofertę danej części przedmiotu zamówienia w przypadku braku 

wypełnienia wszystkich pozycji w zestawieniu cenowym. 

c) dostawy towaru powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

żywnościowego: 

 

- USTAWA Z DNIA 28 SIERPNIA 2006r. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I 

ŻYWIENIA (DZ. U. 2019 poz. 1252 z późn. zm. )  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 10 LIPCA 2007R 

W SPRAWIE ZNAKOWANIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH (DZ U Nr 137 poz. 966 z 

późn. zm.)  
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- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM 

INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI  
- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z 

DNIA 29 KWIETNIA 2004 W SPRAWIE HIGIENY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

(DZ.U.UE L 139 Z DNIA 30 KWIETNIA 2004r. z późn. zm)  

- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z 

DNIA 28 STYCZNIA 2002 USTALAJĄCE OGÓLNE ZASADY PRAWA 

ŻYWNOŚCIOWEGO  
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 USTALAJĄCE NAJWYŻSZE 

DOPUSZCZALNE POZIOMY NIEKTÓRYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODKACH 

SPOŻYWCZYCH (DZ.U. UE L 364/5 Z DNIA 20.12.2006)  

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 W SPRAWIE KRYTERIÓW 

MIKROBIOLOGICZNYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH  
(DZ.U. UE L 338 Z DNIA 22.12.2005) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. W SPRAWIE GRUP 

ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DZIECIOM I 

MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY ORAZ WYMAGAŃ , JAKIE 

MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA 

ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻYW TYCH JEDNOSTKACH 

 

d) towar dostarczany będzie do stołówki mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 

7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ulica Jana Kilińskiego 48 19-300 Ełk. Dostawa wraz 

z transportem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego  odbywać się będzie  na koszt 

Wykonawcy. Ubezpieczenie towaru w transporcie ponosi Wykonawca. 

e) zamówienia będą składane przed dostawą telefonicznie lub drogą elektroniczną 

z wyprzedzeniem minimum jednodniowym. W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić 

zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu. Dostawa towaru partiami, stosownie 

do potrzeb i zamówień Zamawiającego.  

f) Wykonawca wszystkie dostawy artykułów żywnościowych realizował będzie każdego dnia 

od poniedziałku do piątku. Dostawa produktów świeżych tj. mięsa, warzyw, nabiału  

w godzinach 6:00-8:00 rano. Pozostałe produkty 6:00- 9:00 rano.  

g) nie dopuszcza się zmiany wielkości opakowań. 

h) w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, lub niewłaściwej jakości, 

lub niedostarczenia zamówionego towaru Wykonawca niezwłocznie , czyli w ciągu 1 godziny 

wymieni towar na właściwy. W przypadku braku niezwłocznej wymiany Zamawiający ma 

prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty 

powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

i) za dostarczone artykuły żywnościowe odpowiada Wykonawca do czasu odbioru 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

j) podane w formularzach cenowych ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie 

Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania zawartej umowy. Z tytułu 
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niezrealizowania wskazanych w formularzu cenowym ilości Wykonawcy nie będą 

przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

1.2 Wymagania dotyczące środka transportu i kierowców: 

a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem przystosowanym do przewozu 

żywności, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami oraz wymogami prawa 

żywnościowego, GMP, oraz systemu HACCP. Warunki przewozu muszą być zgodne z 

deklaracją producenta danego środka spożywczego. Temperatura skrzyni załadunkowej 

podczas transportu środków nietrwałych mikrobiologicznie chłodzonych: 0°C- +4°C. 

temperatura skrzyni załadunkowej podczas transportu środków spożywczych nietrwałych 

mikrobiologicznie mrożonych poniżej -18°C . Temperatura transportu surowców trwałych 

mikrobiologicznie temperatura otoczenia, najbardziej optymalna w granicach od +18°C do 

+20°C. Zamawiający będzie kontrolował skrzynię załadunkową  pod względem zgodności 

temperatur i warunków higienicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania 

Książki kontroli sanitarnej samochodu,  rejestru  mycia  i dezynfekcji samochodu, 

sprawdzenia termometru/rejestratora dla samochodów przewożących produkty wymagające 

chłodzenia  

b) kierowca musi posiadać zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych 

(udostępniane na żądanie Zamawiającego)  oraz odzież ochronną 

c) każda dostawa musi być oznakowana. Oznakowanie musi być: czytelne, w języku polskim, 

widoczne, trwale umieszczone. Oznakowanie musi zawierać: nazwę i adres producenta, 

nazwę produktu, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości, warunki 

przechowywania, masa netto lub ilość sztuk, skład, znak  weterynaryjny mięsa, wędlin, 

nabiału, w przypadku jajek Handlowy dokument identyfikacyjny produktów jajczarskich 

wprowadzanych na rynek dostarczany z każdą dostawą 

d) towar przewożony będzie w pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

czystych, nie uszkodzonych, zamkniętych, zapewniających  zabezpieczenie  przedmiotu dostawy 

przed wpływem jakichkolwiek  szkodliwych czynników  

e) kierowca wypełnia przy każdej dostawie dokumenty potrzebne Zamawiającemu do kontroli 

przyjęcia towaru REJESTR OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH KUCHNIĘ . 

 Kontrolę towaru przeprowadza upoważniony pracownik Zamawiającego i zapisuje 

w odpowiednich dokumentach. 

1.3 Wymagania jakościowe dotyczące artykułów spożywczych. 

Surowce Wymagania jakościowe 

Produkty suche 

Mąki, bułka tarta, ryż, 

kasze, cukier 

Opakowanie nieuszkodzone, szczelnie zamknięte z widoczną datą 

przydatności do spożycia, czyste, brak zawilgocenia, brak zbryleń, 

brak zanieczyszczeń, w przypadku mąki, kaszy, ryżu opakowanie 

wolne od szkodników żywych lub martwych (owady, roztocza), barwa 

jednolita, odpowiednio długi termin przydatności do spożycia (nie  

krótszy niż ½ okresu przydatności do spożycia) 
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Fasola, groch, ciecierzyca Opanowanie nieuszkodzone, z widoczną datą przydatności do 

spożycia czyste, brak zawilgocenia , ziarna zdrowe, dojrzałe, czyste, 

wolne od szkodników  żywych lub martwych (owady, roztocza) , 

barwa jednolita, odpowiednio długi termin przydatności do spożycia 

Przyprawy  Opanowanie nieuszkodzone, z widoczną datą przydatności do 

spożycia czyste, smak i zapach właściwy dla danej przyprawy, 

odpowiednio intensywny, brak obcych zapachów i posmaków, brak 

szkodników  żywych lub martwych (owady, roztocza), pleśni, brak 

zawilgocenia, brak zbryleń 

Sól Opanowanie nieuszkodzone, z widoczną datą przydatności do 

spożycia czyste, barwa biała, o smaku słonym, bez gorzkiego 

posmaku, brak zbryleń 

Warzywa i owoce 
Owoce surowe (jabłka, 

gruszki, banany, cytryny, 

mandarynki, pomarańcze 

Jędrne, nieuszkodzone i niepoobijane, skórka cała, bez śladów pleśni i 

zgnicia, miąższ soczysty, brak obcych zapachów i posmaków 

Warzywa 

surowe(marchew, korzeń 

pietruszki i selera, cebula, 

por, sałata, natka 

pietruszki, koper, buraki 

itd.) 

Brak uszkodzeń mechanicznych, brak zanieczyszczeń fizycznych, 

brak szkodników żywych lub martwych, skórka cała, bez śladów 

pleśni i zgnicia, liście czyste, całe niezwiędnięte, główki zwięzłe, 

jednolite odmianowo, rośliny bez śladów chorób, odpowiednio 

dojrzałe, brak obcych posmaków i zapachów 

Warzywa kiszone(ogórki, 

kapusta) 

Brak kożucha na powierzchni kiszonki, brak śladów  pleśni i zgnicia, 

właściwy stopień ukiszenia, właściwa jędrność, charakterystyczny 

zapach i smak, bez obcych zapachów i posmaków, długi okres 

przydatności do spożycia 

Owoce i warzywa mrożone  Opakowanie nieuszkodzone, zachowany kształt surowca, 

niezbrylone(zbrylenie świadczy o nie zachowaniu łańcucha 

chłodniczego) 

Owoce i warzywa 

konserwowe 

Opakowanie(puszki)nieuszkodzone, brak bombażu, zwarta 

konsystencja i zachowany kształt surowca, charakterystyczny dla 

produktu  zapach i smak, odpowiednio długi termin przydatności do 

spożycia 

Mięso 

Mięso wieprzowe Powierzchnia czysta, lekko wilgotne, konsystencja zwarta, 

charakterystyczna barwa, brak zanieczyszczeń, właściwy zapach, bez 

obcych zapachów świadczących o procesach rozkładu mięsa przez 

drobnoustroje. Pochodzi z bieżącej produkcji, produkowane i 

dostarczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Mięso drobiowe Zapach charakterystyczny, niedopuszczalny obcy zapach świadczący 

o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje, barwa 

charakterystyczna dla danego elementu kulinarnego, brak krwawych 

wylewów. Pochodzi z bieżącej produkcji, produkowane i dostarczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ryby mrożone  Przed rozmrożeniem – brak oszronienia i dużych kryształków wody, 

świadczących o niezachowaniu łańcucha chłodniczego, brak 

zanieczyszczeń  fizycznych,  brak przebarwień, np. zażółcenia na 

brzegach. 

Po rozmrożeniu – wygląd bez wyraźnych śladów rozmrożenia, brak 

obcych zapachów i smaków( jełkiego,  kwaśnego ,gnilnego i innych) , 

brak nadmiernego wycieku wody, barwa charakterystyczna, 

konsystencja zwięzła 

Nabiał 
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Mleko, śmietana, jogurt, 

serek homogenizowany 

Opakowanie nieuszkodzone, z widoczną datą przydatności do 

spożycia brak obcych zapachów i posmaków, odpowiednio długi 

okres przydatności do spożycia, brak śladów pleśni i zgnicia, 

charakterystyczny dla danego produktu zapach i smak 

Sery podpuszczkowe 

dojrzewające 

Brak zanieczyszczeń fizycznych i uszkodzeń mechanicznych, gładka, 

sucha, czysta skórka , barwa bez przebarwień, jednolita w całej masie, 

charakterystyczny zapach i smak, konsystencja zwarta, kształt 

regularny, brak śladów pleśni, odpowiedni długi okres przydatności do 

spożycia 

Jaja kurze  Jaja  w celach bakteriobójczych muszą być poddane działaniu 

promieni UV. Jaja muszą być przewożone i dostarczane w 

oddzielnych pojemnikach zabezpieczających kontakt z innymi 

produktami spożywczymi. Jaja klasy jakości A, rozmiar M 

muszą być świeże, czyste, bez uszkodzonej skorupki. 

Wykonawca musi posiadać aktualne badania bakteriologiczne 

jaj i fermy w kierunku salmonelli, które przedstawi na żądanie 

Zamawiającego. Do każdej dostawy dołączony Handlowy 

Dokument Identyfikacyjny produktów jajczarskich 

wprowadzonych na rynek. 

Inne 

Musztarda, chrzan, 

majonez, koncentrat 

pomidorowy, przecier 

pomidorowy 

Opakowania szczelne, nieuszkodzone, z widoczną datą 

przydatności do spożycia, brak śladów pleśni i zgnicia , brak obcych 

smaków i zapachów, barwa charakterystyczna, odpowiednio długi 

okres przydatności do spożycia. 
Tłuszcze (masło, olej) Opakowania nieuszkodzone z widoczną datą przydatności do 

spożycia. Barwa jednolita, właściwa dla produktu, typowy zapach i 

smak, bez  obcych zapachów i smaków, długi okres przydatności do 

spożycia 

 

2. Kody CPV 

Część I:  

CPV 15800000-6  Różne produkty spożywcze  - Załącznik nr 1A 

Część II:  

CPV 15100000-9, CPV 15110000 Mięso - Załącznik nr 1B 

Część III:  

CPV 15300000-1 Warzywa, owoce i podobne produkty -  Załącznik nr 1C 

Część IV:  

CPV 1550000-3 Nabiał  - Załącznik nr 1D 

Część V:  

CPV  15896000-5 Produkty głęboko mrożone - Załącznik nr 1E 

Część VI:  

         CPV  15220000-6  Ryby  mrożone - Załącznik nr 1F 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 89 dni od podpisania umowy. 
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VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

----------------------- 

 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

----------------------- 

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

--------------------- 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa 

-------------------- 

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, tj. 

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu(wzór załącznik nr 3 do SWZ) 

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu ---------------------------- 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu 

-------------------------- 

4. Informacje dodatkowe związane ze składaniem oświadczeń i dokumentów 

a) Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, o którym mowa w pkt.1; stanowi ono dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, 

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa pkt.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia. 

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

Kodeksu karnego,  

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

c) 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,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
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przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

 e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

 f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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),  

g) 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,  

h) 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;  

2) 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;  

3) 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 postepowaniu 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;  

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
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oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że 

wykażą̨ , że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, 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 być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.109 ust.1 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia, o których mowa w art.109 ust.1 Pzp. 

 

XI. Informacja 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. Informacje ogólne: 

 1.1. W postepowaniu  o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl//wps//portal oraz poczty elektronicznej. 

 1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

 1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej(ePUAP) 

 1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 

150MB. 

 1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przekazywanych 

za pomocą ePUAP przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 

 

 1.6. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami- Uwaga! Nie dotyczy 

składania oferty: 

 2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności  składanie oświadczeń, wniosków(innych niż wskazanych 

w pkt.XV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia(BZP lub ID postępowania). 

 2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej. 

 2.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej – adres email sp7@elk.edu.pl  

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 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów  lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz.2415) 

 

Identyfikator w ePUAP: sp7elk 

Nazwa podmiotu w  ePUAP: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Ełku 
Adres skrzynki  ePUAP: /sp7elk/SkrytkaESP 

 

XII. Informacje 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 

 Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej oraz Zamawiający nie przewiduje zaistnienia  jednej z sytuacji 

określonych w art.65 ust.1,art.66 i art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XIII. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami    

 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

 

Marta Kuźmicz - Styk, tel. 663 745 992, email:  marta-kuzmicz@wp.pl 

Grażyna Sadowska, tel. 790 224 966, e-mail: kierownik.gospod.sp7@gmail.com   

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

mailto:sp7@elk.edu.pl
mailto:marta-kuzmicz@wp.pl
mailto:kierownik.gospod.sp7@gmail.com
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4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 

których mowa  w treści niniejszej specyfikacji. 

5. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów: 

6.1. Oferta powinna być podpisana przez każdego partnera  lub upoważnionego 

przedstawiciela /partnera wiodącego. 

6.1. Do oferty należy dołączyć upoważnienie do pełnienia funkcji 

przedstawiciela/partnera wiodącego- wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z partnerów.  

7.  Do oferty należy dołączyć: 

a) Formularz ofertowy (wzór załącznika nr 2 do SWZ) 

b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie 

wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamiera powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

XV. Sposób oraz termin składania  ofert 

1. Sposób składania oferty 

1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców 

na   miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, oraz adres e-mail na których prowadzona 

będzie korespondencja związana z postepowaniem.  

1.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” systemu 

miniPortal dostępnej na miniPortalu. 

1.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

1.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( Dz.U. z 

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


 

13 
 

2020r. poz.1913), Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie razem z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

1.6.  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

1.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

1.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnianych również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

1.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

2. Termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 28.09.2021 r. do godziny 09:00.  

XVI. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2021r o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert  dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2)cenach lub kosztach zawartych 

w ofertach. 
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XVII. Termin związania  ofertą 

Wykonawcy zastają związania ofertą do 28.10.2021r 

XVIII. Opis części zamówienia 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do przedmiotu zamówienia 

z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie trzy części 

zamówienia. 

XIX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XX. Sposób obliczania ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie. 

2. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

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

z wykonaniem zamówienia w tym podatki. 

4. Cena może być tylko jedna. 

5. Zgodnie z art.225 ust.Pzp, Wykonawca w ofercie ma obowiązek: 

- poinformowanie Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

-wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych 

kryteriów(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 
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Nazwa kryterium                                         Waga 

a) cena                                                              60 

b) sposób dostawy                                            40 

1.1. Kryterium Cena (Wc) 

Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów- przy czym max liczba punktów 

w tym kryterium to 60, pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza 

liczba punktów. 

Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący: 

Wc=Cn/Cpx60 

Cn – najniższa oferowana cena 

Cp- cena oferty porównywanej 

Wc- wynik 

1.2. Kryterium Sposób dostawy (Wd) 

 Dostawy do magazynu kuchni szkolnej      40 pkt 

 Dostawy na parter siedziby Zamawiającego 0 pkt 

2. Wynik (W) 

 Oferta, która uzyska największą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

W=Wc+Wd 

W- wynik punktowy oferty 

Wc- wynik punktowy w kryterium ceny 

Wd- wynik punktowy w kryterium sposób dostawy 

 

XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XXIII. Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Zamawiający załącza do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 
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XXIV. Informacje dotyczące ofert wariantowych 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt2 

Pzp 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust.2 pkt2 Pzp. 

XXVI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art.94 Pzp. 

 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art.94 Pzp. 

XXVII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.214 

ust.1pkt 7 i 8 Pzp. 

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

XXVIII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których 

mowa w art.131ust.2 Pzp. 

Zamawiający nie wymaga dokonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa 

w art.131 ust.2 Pzp 

XXIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być przeprowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

XXX. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXI. Informacje o obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, zgodnie 

z art.60 i art.121 Pzp. 

 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, 

zgodnie z art.60 i art.121 Pzp. 

XXXII. Umowa ramowa. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art.230 

Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
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XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93Pzp. 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 

XXXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art.95 Pzp. 

Zamawiający nie określa wymagań w powyższym zakresie. 

 

XXXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie  do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo, ze Zamawiający był do tego 

obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

5.  Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a. 

6. 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, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

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, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 
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8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 

formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Środki ochrony prawnej opisano w Dziale IX ustawy Pzp. 

 

 

 

XXXVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego celem podpisania umowy. 

 

XXXVIII. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych. 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Kilińskiego 48, 19-300 Ełk 

b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu e- mail: iod@rodo.elk.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa 

artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku, Nr sprawy ZP.3-34-341-2/21 prowadzonym w trybie 

podstawowym; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 
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września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej 

„ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania 

dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

f) 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; 

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

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

przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 

 

 

 

 

XXXIX. Załączniki 

- formularz cenowy- załącznik nr 1A-1F 

- wzór formularza oferty- załącznik nr 2 

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu- załącznik nr 3 

- wzór umowy- załącznik nr 4 


