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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zespół Oświatowy w Kotuniu  
ul. Szkolna 2  
08-130 Kotuń 
www.arct.kotun.pl 
e-mail:spkotunprzetargi@onet.pl 
Numer telefonu: (25) 641-43-26,  
Numer Faksu: (25) 641-43-26 
Godziny urzędowania: 7:30-15:30 
Zwany dalej „Zamawiającym”. 
 
 
II.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275   zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 
2019 ze zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”  
2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 ustawy PZP.  
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 i 8 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia bedą dokonywane w 
polskich złotych. 
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.  
11. W niniejszą Specyfikacją zakresie nieuregulowanym Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
12. Postępowanie jest udzielane w podziale na części, których całkowita wartość jest poniżej 
progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. 
13. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 
ZespołuOświatowego w Kotuniu” w ilości określonej w zestawieniu rzeczowym dla 
poszczególnych części. Wskazany wolumen stanowi szacunkowe zapotrzebowanie asortymentu, 
które zamawiający planuje zakupić.  
Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu rzeczowym ilości Wykonawcy nie będą 
przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
 
 
Dostawa żywności będzie odbywać się do następujących pomieszczeń obiektów usytuowanych w 
Kotuniu: 
1. Budynek A – ul. Szkolna 2 
2. Budynek B – ul. Polna 6c 
 

http://www.arct.kotun.pl/


 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu 
Oświatowego w Kotuniu  w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.  
 
2. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, wg 
zamówień składanych sukcesywnie przez Zamawiającego, na realizację zamówienia w danym 
pakiecie.  
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów/części. Zamawiający przewiduje możliwość 
składania ofert częściowych.  
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pakietów zamówienia .Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ, załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f - zawierają 
wymagany przez Zamawiającego asortyment wraz z ilościami.  
 
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
15100000 - 9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
15112000 - 6 – Drób 
15810000 - 9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
15800000 - 6 - Różne produkty spożywcze 
15500000 - 3 - Produkty mleczarskie 
15331170 - 9 -Warzywa mrożone 
15220000 - 6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 
03221000 - 6 - Warzywa, owoce i orzechy 
03142500 - 3 – Jaja 
15331000 - 7 -Warzywa przetworzone 
03212100 - 1 – Ziemniaki 
03142500 - 3 - Warzywa okopowe 
 
5. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety: 
1) Pakiet nr 1 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (CPV:15100000-9,15112000-6; wg 
załącznika 3a  
2) Pakiet nr 2 - Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3) wg załącznika 3b  
3) Pakiet nr 3 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie(CPV: 15800000-9) wg załącznika 3c  
4) Pakiet nr 4 - Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6, 15331170-9) wg załącznika 3d 
5) Pakiet nr 5 -Dostawa produktów spożywczych oraz jaja (15800000-6,03142500-3) wg załącznika 3e  
6) Pakiet nr 6 - Warzywa, warzywa okopowe i ziemniaki, owoce i orzechy, jaja (CPV:03221000-6, 
15331000-7, 03212100-1, 03142500- 3) wg załącznika 3f  
 
a) Pakiet nr 1: dostawa  mięsa i produktów mięsnych, 
Przedmiotem zamówienia w zakresie części 1 jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, 
mięsa i produktów mięsnych, wędlin w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – formularz 
rzeczowy dla cz. 3a;  
 
1. Przewidywana częstotliwość dostaw: do 4 razy w tygodniu (dni wg wskazań Zamawiających)   
2. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalone będą na podstawie 
jadłospisów dekadowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.  
3. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, 
szczelnie zamkniętych. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym 
pojemniku.  
4. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do 
magazynu Zamawiającego.  
5. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do 
magazynu Zamawiającego.  
6. Do każdego pojemnika powinna być dostarczona etykieta zawierająca, co najmniej następujące 
dane:  
- nazwę produktu;  
- termin przydatności do spożycia;  
- nazwę dostawcy – producenta, adres;  
- warunki przechowywania;  
- oznaczenia partii produkcyjnej.  
- oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.  
7. Wymagania dla mięsa i produktów mięsnych:  



 

- czystość – mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione;  
- konsystencja – jędrna, elastyczna, odkształcająca się;  
- smak i zapach – swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie 
dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy;  
- barwa – od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej;  
- mięso oznakowane przez lekarza weterynarii – zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych;  
- mięso wołowe z bydła młodego (jałówek, wolców, buhajków);  
- mięso wieprzowe nie pochodzące z knurów i loch.  
8. Wymagania dla drobiu i przetworów drobiowych: mięso drobiowe w elementach bez kości:  
- mięśnie piersiowe pozbawione skóry (z wyjątkiem piersi bez kości), kości i ścięgien;  
- dopuszcza się niewielkie rozerwania i nacięcia mięśni powstałe podczas oddzielenia od skóry i kości;  
- barwa naturalna, charakterystyczna dla mięśni piersiowych danego gatunku drobiu;  
- nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach;  
- dopuszcza się przyciemnienie naturalne barwy powierzchni mięśni elementów mrożonych. Zapach 
naturalny, charakterystyczny dla mięsa danego gatunku drobiu; niedopuszczalny zapach obcy, zapach 
świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu.  
9. Dostarczony asortyment musi być świeży. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Wykonawcę 
produktów zamrożonych.  
 
b) Pakiet nr 2: dostawa produktów mleczarskich 
 
Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i 
nabiału w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – formularz rzeczowy dla części - 3b;  
 
1. Przewidywana częstotliwość dostaw: do 3 razy w tygodniu (dni wg wskazań Zamawiających).  

2. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane będą na podstawie 
jadłospisów dekadowych, tworzonych na bieżąco według potrzeb Zamawiającego.  

3. Produkty powinny być świeże.  

4. Wykonawca do transportu artykułów żywnościowych zobowiązany jest zapewnić środek transportu 
zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 
2019r., poz. 1252 ze zm.).  

5. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, 
dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać 
ważne terminy przydatności do spożycia min.7 dni do daty ważności.  
 
c) Pakiet nr  3: Dostawa pieczywa 
Przedmiotem zamówienia w zakresie części 3 jest sukcesywna dostawa świeżego pieczywa w ilości i 
o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – formularz rzeczowy dla cz. 3c;  
1. Przewidywana częstotliwość dostaw: codziennie od poniedziałku do piątku  
2. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie 
jadłospisów dekadowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.  
3. Wykonawca do transportu artykułów żywnościowych zobowiązany jest zapewnić środek transportu 
zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 
2019r., poz. 1252 ze zm.).  
4. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, 
dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać 
ważne terminy przydatności do spożycia. 
 
d) Pakiet nr 4: Dostawa mrożonek oraz ryb 
Przedmiotem zamówienia w zakresie części 4 jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w ilości i o 
jakości wskazanej w załączniku do SWZ – formularz rzeczowy dla cz. 3d;  
1. Przewidywana częstotliwość dostaw do 3 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb 
Zamawiającego).  
2. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane będą na podstawie 
jadłospisów dekadowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.  
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do 
spożycia nie krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez 
producenta na dostarczonym artykule.  
4. Przetwory muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, nie otwieranych i 
nieuszkodzonych podczas transportu, z widoczną datą przydatności do spożycia.  



 

5. Wykonawca do transportu artykułów żywnościowych zobowiązany jest zapewnić środek transportu 
zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 
2019r., poz. 1252 ze zm.).  
6. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, 
dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać 
ważne terminy przydatności do spożycia.    
 
e) Pakiet nr 5: Dostawa produktów spożywczych oraz jaja, napoje. 
   
Przedmiotem zamówienia w zakresie części 5 jest sukcesywna dostawa różnych produktów 
spożywczych w tym słodyczy oraz jaj w ilości i o jakości wskazanej w załączniku do SWZ – formularz 
rzeczowy dla cz. 3e.  
 
1. Przewidywana częstotliwość dostaw do 3 razy w tygodniu.  

2. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane będą na podstawie 
jadłospisów dekadowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.  

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do 
spożycia nie krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez 
producenta na dostarczonym artykule.  

4. Wymagania wspólne dla asortymentu – przetwory sypkie:  
- opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, 
obecności szkodników, całe szczelne;  
- wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia; konsystencja 
sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna;  
- cukier, sól – barwa biała, pozostałe: wygląd typowy dla produktu, bez znak pleśni i szkodników; 
tekstura i konsystencja: kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, pozostałe: konsystencja chrupiąca, 
sucha;  
- makaron – barwa: jednolita, kremowa lub jasnożółta bez pęknięć i rys, prawidłowy kształt, całe 
elementy, bez zanieczyszczeń fizycznych, błyszcząca powierzchnia, tekstura i konsystencja: 
charakterystyczna dla danego gatunku, bez oznak zepsucia, uszkodzeń, prawidłowy kształt i barwa 
ziarna, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i konsystencja: charakterystyczna dla stopnia 
rozdrobnienia i formy, suchy, gładka powierzchnia, szklisty po przełamaniu, w czasie gotowania 
zwiększenie objętości 2-3 razy, bez oznak lepkości i grudek, po ugotowaniu elastyczny, zachowuje 
pierwotny kształt, nie skleja się i nie ciemnieje.  
- kasza, ryż – wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla danego gatunku, bez oznak 
zepsucia, uszkodzeń, prawidłowy kształt i barwa ziaren, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i 
konsystencja charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia, sypka, sucha, bez oznak lepkości i grudek, 
1 część wagowa kaszt suchej po ugotowaniu ma dawać 2,5 części wagowych kaszy gotowanej;  
- smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, przyjemny, bez obcych posmaków;  
- właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości 
szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.  
5. Wymagania wspólne dla asortymentu – przyprawy, przetwory, produkty strączkowe  
- opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, 
obecności szkodników, całe szczelne; przetwory dostarczone w oryginalnych opakowaniach, nie 
otwieranych i nie uszkodzonych podczas transportu z widoczną datą przydatności do spożycia;  
- wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczna dla rodzaju produktu;  
- smak: charakterystyczny dla rodzaju produktu, przyjemny, bez obecnych zapachów;  
- zapach: charakterystyczny dla rodzaju produktu, przyjemny, bez obcych zapachów;  
- właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych , oznak i pozostałości 
szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. 
6. wymagania dla jaj 
 -Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 25 dni.  

- jaja były naświetlane UV-C, dezynfekowane, czyste, bez śladów odchodów.  

- przy dostawie jaj należy przedłożyć aktualny Handlowy Dokument Identyfikacyjny oraz Świadectwo 
Lekarsko-Weterynaryjne, dokumenty należy przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego.  

 
7. Wykonawca do transportu artykułów żywnościowych zobowiązany jest zapewnić środek transportu 
zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 
2019r., poz. 1252 ze zm.). 
 



 

8. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, 
dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać 
ważne terminy przydatności do spożycia.  
 
f) Pakiet nr 6: Dostawa warzyw i owoców 
Przedmiotem zamówienia w zakresie części 6 jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców w ilości i o 
jakości wskazanej w załączniku do SWZ – formularz rzeczowy dla cz. 3f.  
1. Przewidywana częstotliwość dostaw do 3 razy w tygodniu  

2. Dostarczone warzywa i owoce winny być dobrej jakości, pozbawionej oznak niewłaściwego 
przechowywania i transportu. Mocne zniekształcenie, oznaki choroby, zaparzenie, zgniecenie, obce 
zapachy, pozostałości środków ochrony roślin. 
3. Pojemniki czyste, bez obcych zapachów, powinny być przeznaczone tylko dla jednego asortymentu, 
elementy powinny być ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający 
estetyczny wygląd gotowego wyrobu. 
 
 
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej 
również towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak 
najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w 24 h od daty zamówienia. W szczególnych 
przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie w 
trybie pilnej realizacji.  
Dostawy powinny się odbywać w godzinach  06:00-07:00.  
 
7. Zamawiający składać będzie zamówienie telefonicznie lub drogą e-mailową.   
8. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na 
koszt Wykonawcy.  
9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu (opakowania, 
pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.  
10. Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane 
na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie 
wyprodukowania, warunkach przechowywania, terminie przydatności do spożycia. Produkty powinny 
być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie.  
11. Ilość podana w załączniku 3 a-f do SWZ, może ulec modyfikacjom w ramach pakietów 
(zwiększeniu/zmniejszeniu) w trakcie obowiązywania umowy.  
12. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności związanych z COVID-19, które spowodują 
ograniczone działanie jednostki Zamawiającego umowa ulega zawieszeniu na czas ich trwania. 
Powyższe nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  
13. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły żywnościowe, zgodnie z Formularzem 
cenowym lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu 
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie 
gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, 
estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, 
co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub 
niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, gramaturze, wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie stanowić ilość 
jaką żąda Zamawiający. W przypadku gdy wykonawca będzie oferował artykuły spożywcze 
równoważne ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu cenowym, wpisując informację dotyczącą 
asortymentu równoważnego. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się 
właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SWZ, 
lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że 
produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale 
posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane 
przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców w trakcie trwania umowy o 
przedłożenie dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie 
Polski.  



 

15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 
projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.  
16. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia.  
17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne.  
18. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone i dostarczone towary spełniają wymagania 
obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: 
1) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j Dz.U. z 2020, poz. 
2021 z późn.zm.),  
2) Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. j. Dz.U. z 2020, 
poz.1753 z późn.zm.) 6  
3) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t. j. Dz. U. 
2021 poz. 630 z późń.zm)  
4) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;  
5) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie higieny środków spożywczych ,  
6) Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego;  
7) Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 
r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/ 
EWG i 89/109/EWG;  
8) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe 
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ;  
9) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów 
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych;  
10) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r- w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 z późn. zm);  
11) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich 
środków spożywczych (Dz. U. Nr 112 poz. 774). /jeżeli dotyczy/ 
12) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach zawartość cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać 
wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (Dz. U.2016 poz.1154) 
 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
1.Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy, jednak 
nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 
stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 
 
VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.  
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 5 do SWZ.  
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  
 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.108 



 

  
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie:  
1) obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1 p. z. p.  
2) fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego zgodnie z art. 109 ust. 
1pkt. 4, 5, 7p.z.p., tj. wykonawcy:  
a) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  
b) którzy w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów;  
c) którzy z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  
 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp  
 
 
IX. 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:  
a) w niniejszym postępowaniu 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,  
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na 
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,  
c) 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)”,  
d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,  
e) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP,  
f) Postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  
2. Złożenie oferty w postępowaniu:  
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 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, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,  
b) 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”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  
c) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 



 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,  
d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę,  
e) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert  
f) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu,  
g) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.  
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  
a) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, 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, TED 
lub ID postępowania),  
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: spkotunprzetargi@onet.pl  
c) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3b) adres email.  
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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).  
 
X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  
a) w sprawach proceduralnych: Anna Zelent, tel.: +48 25 641 43 26, email: spkotunprzetargi@onet.pl 
b) w sprawach merytorycznych: Dorota Mencnarowska,tel.:+48 600581102, email: 
spkotunprzetargi@onet.pl 
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta bądź wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez mini portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID 
postępowania).  
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, email: spkotunprzetargi@onet.pl   
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy 
uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) dokument powinien zostać 
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opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym 
pod rygorem nieważności. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub kilka pakietów (części)  
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SWZ.  
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ.  
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 
formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.  
5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.  
6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy elektronicznego podpisu osobistego lub elektronicznego podpisu zaufanego, zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.  
7. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się w formie elektronicznej 
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioski” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. 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, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
9. Opis sposobu złożenia oferty składanej w formie elektronicznej — sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl  
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietni 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 poz.1913) wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  
11. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę.  
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również w miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  
13. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
15. Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy - załącznik nr 2, Formularz cenowy - załącznik nr 3a-f (z 
odpowiednim wypełnionym pakietem), oraz Oświadczenie - załącznik nr 4 . 
 
XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
  

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


 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 
został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 08.12.2021 r. do godz. 12:00.  
3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 
XV. TERMIN OTWARCIA OFERT 
  
1. Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2021 r. o godzinie 12:30.  
2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.  
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania.  
4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert (dla każdej jego części) Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
a) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b) Cenach i warunkach płatności zawartych w ofertach.  
 
Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 
otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 
pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 
 
XVI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY  
 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu została 
wskazana w załączniku nr 3 a - f  formularzu cenowym.  
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, nie podlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 
realizacji zamówienia.  
 
XVII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert:  
1) Cena (C) — waga kryterium 60 %  
2) Wymiana wadliwego produktu, niezgodnego z specyfikacją lub zamówieniem „ (T)- waga 
kryterium 40 %.  
 
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  

  
               Oferowana cena minimalna brutto  
 C =    ──────────────────── x 100 pkt. x 60% 

                            Cena badanej oferty brutto 
  
 



 

* spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu  
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia.  
 
Opis kryterium „Wymiana wadliwego produktu niezgodnego z specyfikacją lub zamówieniem” – 
40% – max. 40 pkt. 
 
 
Punktacja za kryterium „wymiana towaru”.  
- do 2 godzin od momentu zgłoszenia  - 40 pkt. 
- powyżej 2 godzin lub następnego dnia – 0 pkt. 
 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „wymiana wadliwego produktu” będzie deklaracja 
ofertowa podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  
b) Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu, Zamawiający przyjmuje, że oferowany termin wynosi                       
powyżej 2 godzin od daty zgłoszenia.  
 
3.Łączna ilość punktów C+T  
 
4.Ilość punktów przyznanych badanej ofercie  to suma punktów z kryterium ceny (maksymalnie 
60,00 pkt), kryterium wymiana towaru (maksymalnie 40,00 pkt)  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 
100).  
5.Ocenie będą podlegały oferty nie podlegające odrzuceniu.  
6.Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  
 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w 
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 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.  
 
XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Kotuniu 08-130 Kotuń, 
ul.Szkolna 2, tel. 25 641 43 26.  
2. Urząd Gminy w imieniu Zespołu Oświatowego w Kotuniu ustanowił inspektora ochrony danych 
osobowych – Pan Łukasz Ługowski kontakt tel. 25 740-20 00.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.  
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: − 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 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 (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu Postępowanie SZ.271.7.2021 
Świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie 
Gminy Lubliniec ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. 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.  
10. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub podobny sposób na nią 
istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i 
nie wiążą się z taką automatycznie podejmowana decyzją. 
 
 
XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
 

1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3a-f - Formularz cenowy (pakiety/części nr 1- 6)  

4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o wykluczeniach 

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy  

6. Załącznik nr 6 – Pełnomocnictwo 

 

 

 
 


