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Juchnowiec Górny, 17 lipca 2018 r. 

Nr sprawy: 26.2.2018 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie w trybie II przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

 Prawo Zamówień Publicznych   na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej 

w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5; 16 – 061 Juchnowiec 

woj. podlaskie 

tel. 85 7196678 fax 85 7195700 

e-mail: juchnowiec@wp.pl   

2. Tryb udzielenia zamówienia  

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

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust.1 , art. 39 - 46 z możliwością zastosowania procedury 

określonej w art. 24aa ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. uj. 

Dz. U. 2016 r. , poz. 1020) zwanej dale ustawą,  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wyko-

nawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r.  poz. 1126); Rozporządze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. 2477). 

2. W sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,poz.121 ). 

3.Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie 

„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa  

w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

4. Zgodnie z art. 9 ustawy postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem for-

my pisemnej. 

5. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 11 ust. 8 ustawy 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki 

szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 określonych kodem we Wspólnym Słowniku Zamó-

wień (CPV). 

Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem  „Zadania”: 

Zadanie Nr I: 15000000 - 8 i 15800000 - 6 przyprawy i koncentraty 

Zadanie Nr II: 15800000 - 6 różne produkty spożywcze 
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Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia. 

Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamó-

wienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych 

części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby 

jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty. 

 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo – cenowy bę-

dący  integralną częścią SIWZ (załącznik nr 1a-1b). Ilości asortymentów podane  

w formularzu asortymentowo -  cenowym stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres 

12 miesięcy. Faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób żywionych  

w stołówce szkolnej  w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

odbioru mniejszych lub większych ilości wymienionych  produktów,  bez podania przyczyny, 

gdyż rzeczywiste zapotrzebowanie uzależnione będzie od ilości osób żywionych w stołówce 

szkolnej w okresie realizacji umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finan-

sowych z tego tytułu. 

 

3.Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa żywnościowego, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:  

 

1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednoli-

ty Dz. U. z 2017 poz. 149 ze zm.) 

2) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-

nia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów doku-

mentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowa-

dzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) 

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpo-

średnich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774) 

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycz-

nia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołu-

jące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w 

zakresie bezpieczeństwa żywności 

6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014. w   spra-

wie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 poz. 

29 ze zm.) 

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 paź-

dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywno-

ści, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i 

(WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 608/2004 

8) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1155/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do 

informacji dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności 
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9) Rozporządzenie (we) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grud-

nia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywno-

ści  

10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spo-

żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1026) 

11) Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1925/2006 z dnia 20 grud-

nia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz 

niektórych innych substancji 

12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 307/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 8 rozporządzenia 

(WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żyw-

ności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji  

13) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. 

ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia 

(WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żyw-

ności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji 

14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód 

mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466) 

15) Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 października 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. 

MZ poz. 103) 

16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grud-

nia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 

17) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury 

Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności 

18) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 

kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

19) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające naj-

wyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 

20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu sub-

stancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania 

materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczone do 

kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 17, poz. 113) 

21) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach sys-

temu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ra-

mach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 poz. 

1154). 

22) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz.U. z 2015, poz. 678 ze zm.);  

23)  Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-

nia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 

30.04.2004 r ze zm.), 

24) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady Europy (WE) 

nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzo-

nych owoców i warzyw. 
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4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności z:  

1) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29);  

2) Rozporządzeniem WE nr 1935 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;  

3) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 594);  

4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków 

przeznaczonych do sprzedaży 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 (D.U. 2015, poz. 1256). 

 

5. Wymagania w zakresie znakowania opakowań:  

5.1. Każde opakowanie musi posiadać etykietę zawierającą, co najmniej następujące 

dane:  

a) nazwa produktu, odmiana,  

b) termin przydatności do spożycia,  

c) masa netto,  

d) skład surowcowy, 

e) warunki przechowywania,  

f) nazwa i adres producenta.  

g) wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produk-

tu.  

 

5.2 Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany bę-

dzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych, a produkt nie 

będzie posiadał oznaczeń produkcji dla dyskontów spożywczych. 

 

 

5.3 Przy dostawie miodu  (kraj pochodzenia Polska) zamawiający wymaga dostarczenia 

dokumentu producenta miodu potwierdzającego wpis do Rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dotyczy sprzedaży bezpo-

średniej oraz podmiotów prowadzących produkcję pierwotną) –art.61 i 63 ust 2 i 3 usta-

wy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2015 r. poz. 

594 ). 

 

Na czas realizacji dostawy (IX.2018 - VIII.2019) zawartość cukru, soli i tłuszczu w pro-

duktach wymienionych w formularzach asortymentowo-cenowych muszą być zgodne z 

obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wymagane są etykiety ze składem 

surowcowym i wartością odżywczą zawartą w 100g produktu. 

 

Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sani-

tarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy  

z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r.,  

poz.594 z póż.zm.) 
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6. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia 

towarzyszą wyrazy ,, lub równoważne”. Zamawiający posłużył się nazwą własną 

producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu o przesłanki art. 29 ust.3 

Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6.1 Zgodnie z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp na  Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia rów-

noważności rozwiązań oferowanych do specyfikowanych przez Zamawiającego.  

6.2 Zaoferowanie rozwiązań równoważnych należy zaznaczyć w ofercie. Jeżeli Wykonawca 

oferuje produkty równoważne, muszą one  spełnić wszystkie wymagania jakościowe i ilo-

ściowe zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.   

 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się: 

− dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ 

            stosownie dla właściwej części zamówienia (Zadania), 

− dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, 

− w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać je w zamkniętych i nieuszkodzonych 

            opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− dostarczać produkty pierwszego gatunku, 

− dostarczać produkty świeże, czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, nie 

wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia,  spełniające wymagania jakościowe, do-

tyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, po-

siadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy przydatności  

do spożycia (określone w załącznikach nr 1a – 1b) nie krótsze niż połowa okresu 

przydatności do spożycia określonego przez  producenta. 

− dostarczać zamówienie własnym transportem dostosowanym do przewozu artykułów       

           spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie  właściwej ich jakości na swój       

           koszt, zgodnie z wymogami  sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający  utracie   

           walorów smakowych  i odżywczych,  

− wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 

            znajdujących się w jego siedzibie. 

− zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających 

            atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy 

            realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to 

            głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty 

            przydatności do spożycia, temperatury przewozu), 

− dostarczać  towar  sukcesywnie w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami 

częściowymi   składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie 

najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych  

w formularzach ofertowo - cenowych, w terminie wskazanym przez Zamawiające-

go 
− przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT Kupna – 

Sprzedaży z terminem płatności minimum 14 dni 

 

8. Wszystkie stwierdzone po odbiorze i zgłoszone przez Zamawiającego wady jakościowe lub 

odstępstwa asortymentowe zamówionych artykułów spożywczych zobowiązują Wykonawcę 

do bezpłatnej wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad jak najszybciej, nie później 

niż następnego dnia od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych 

towaru. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad lub wymiana asor-
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tymentu zamówienia nie zgodnego ze złożonym zamówieniem na właściwy następuje na 

koszt Wykonawcy.  

 

9. W przypadku błędnie wystawionej faktury Wykonawca zobowiązuje się do wystawie-

nia i dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej w przeciągu 3 dni od dostawy.  

 

10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę powyżej 3 razy faktury z cenami 

niezgodnymi z przedstawioną w drodze postępowania przetargowego ofertą , nastąpi 

rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

11. W przypadku nie przestrzegania terminów dostaw, jakości towarów, wielkości za-

mówienia oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawia-

jący ma prawo naliczania kar zgodnie z § 5 umowy.  W sytuacji, gdy zastosowane kary 

pieniężne nie przyniosą poprawy realizacji warunków umowy,  Zamawiający ma prawo 

wypowiedzenia umowy w terminie natychmiastowym.,  

 

 

12.. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w 

ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm pod-

wykonawców.  

 

 

4. Termin wykonania zamówienia  

Dostawy mają charakter dostaw sukcesywnych i obejmują okres od dnia podpisania umowy 

do 31.08.2019 r. 

 

5. Warunki udziału  w postępowaniu   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1020 ),zwaną dalej “ustawą” spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu : 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy i art.24 ust. 5 pkt. 

1-8 ustawy; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu - posiadania wiedzy i doświadczenia w zakre-

sie obowiązującego prawa żywnościowego, dysponowania odpowiednim potencjałem tech-

nicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gwarantującymi dowóz surow-

ców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do 

kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki 

higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierow-

cy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu); znajdowania  się w odpowiedniej 

sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 zamówienia podobnej wielkości.  

1.3. zaakceptują warunki określone w SIWZ. 

Wykonawca złoży przygotowaną ofertę zgodnie z wymogami rozdziału 10 SIWZ w terminie  

i miejscu wyznaczonym w rozdziale 11 SIWZ. 

 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art.24 ust.1 pkt. 12-23 

ustawy wykluczy: 
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1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zo-

stał zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

 b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 c) skarbowe, 

 d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach po-

wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce ko-

mandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za prze-

stępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-

dził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, 

zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-

mowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiają-

cego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu ta-

kiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wye-

liminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłó-

cenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 



 

8 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust. 5 Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-

stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzo-

ny prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2344); 

2) który 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 środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do repre-

zentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umo-

wę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co do-

prowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnie-

nie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandy-

towej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykrocze-

nie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubez-

pieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub skła-

dek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
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zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy: 

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowa-

niu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czę-

ści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-

nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim sto-

sunków prawnych.. 

4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi za-

sobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wyka-

zanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 i ust. 5. 

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli pod-

mioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wyma-

gane. 

4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmio-

tów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zama-

wiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wy-

każe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt. 5 SIWZ. 

 

5.Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja): 
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

5.2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust 5 pkt. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z SIWZ. 

5.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o 

których mowa w SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-

mówienie. Dokumenty te potwierdzają wstępne spełnianie warunków udziału w postę-
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powaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobo-

wiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w art 25 ustawy. 

 

6. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 

22 ust 2 ustawy. 

7 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a  ust.1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a  

ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

do złożenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomoc-

nictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym 

 

Oceny złożonych ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego wg 

formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  

i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ). 

 

 

6. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów  potwierdzających  spełnianie  wa-

runków  udziału  w postępowaniu  oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej 

wymienione dokumenty i oświadczenia (załączniki do SIWZ): 

1.1. wypełniony formularz ofertowy i asortymentowo - cenowy na załączonym druku sta-

nowiącym załącznik nr 1 i 1a-1b do SIWZ; 

1.2.oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego o 

spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp złożone na załączonym 

druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ  - dokument ten potwierdza spełnienie wa-

runku określonego w pkt. 1.2 rozdziału 5 SIWZ. 

1.3.oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp złożone na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 3 

do SIWZ a potwierdzającym spełnienie wymaganego warunku określonego w pkt. 1.1. 

rozdziału 5 SIWZ. 

1.4.oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim transportem i osobami do realizacji za-

mówienia na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, potwierdzającym spełnienie 

wymaganego warunku określonego w pkt. 1.2. rozdziału 5 SIWZ. 

1.5.oświadczenie potwierdzające, że oferowane artykuły są dopuszczone do obrotu na te-

renie Polski zgodnie z ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz że 

wykonawca  wdrożył system HACCP w zakładzie– załącznik nr 5 

1.6.  oświadczenie o nie przynależności  do grupy kapitałowej złożone na załączonym        

druku stanowiącym   załącznik nr 7 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej (załącznik nr 7 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 
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dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków) 

  1.7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. 

1.8.wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składa-

nia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 

–załącznik nr 8 potwierdzający spełnienie wymaganego warunku określonego w pkt. 1.2. 

rozdziału 5 SIWZ. 

 

Jeżeli o zamówienie będzie starać się Wykonawca, który współpracował  

z Zamawiającym w okresie IX 2017 - VII 2018  to nie wymagane jest składanie wykazu 

wykonanych dostaw. 

 

      1.9.oświadczenie o ważności oferty przez 30 dni  - załącznik nr 6 

1.10.oświadczenie Wykonawcy o akceptacji ogólnych warunków umowy zawarte  

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9. potwierdzające  spełnienie wymagane-

go warunku określonego w pkt. 1.6. rozdziału 5 SIWZ. 

 

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowa-

niu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, 

przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbęd-

nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 

 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej: 

 2.1. zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.7– przedkłada 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert, 

2.2. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnio-

ne do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administra-

cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem, 

2.3. dokument, o którym mowa w pkt 2.1. lub zastępujący go dokument, o którym mowa  

w pkt 2.2.powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

2.4. w przypadku wątpliwościci co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mające-

go siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiają-

cy może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
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2.5. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

3. Wymagania dotyczące formy i stanu prawnego składanych dokumentów: 

3.1. w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wymagane 

wyżej dokumenty i oświadczenia (informacje, zaświadczenia) muszą być złożone przez każ-

dego z Wykonawców; 

3.2. żądane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone                       

w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wy-

konawcę i poświadczone podpisem, pieczątką oraz datą. Zamawiający zażąda przedsta-

wienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożo-

na przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób; 

3.3. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

ustanowione pełnomocnictwo określające zakres reprezentowania w postępowaniu  

i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia 

kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 

udzielające pełnomocnictwa; 

3.4. oświadczenia i zaświadczenia składane nie później niż w terminie składania ofert  

a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 

„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z póź. zm.)” 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

4. Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 5 oraz spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych                                   

dla przeprowadzonego postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy  

z postępowania. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się  zamawiającego  

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  lub dokumentów,  jeżeli  

zamawiający,  w sytuacjach określonych  w art. 10c-10e,  przewiduje inny 

sposób  porozumiewania się  niż  przy użyciu  środków  komunikacji  elektro-

nicznej,  a także  wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się  z 

wykonawcami 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty, które muszą być 

załączone do oferty składane są tylko w formie pisemnej. 

Inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego  

i Wykonawcę dopuszcza się  w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub 

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
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Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielenia wyjaśnień 

są:  

 - w kwestiach procedur zamówień publicznych Beata Cylwik, tel. 697 011 206,  

poniedziałek – piątek 9.00 - 13.00,  

- w sprawach przedmiotu zamówienia Bożena Maliszewska tel. 696 432 065,  

poniedziałek – piątek 9.00 - 13.00. 

 

Pytania muszą być skierowane na adres:  

Zespół Szkół im ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5,  

16-061 Juchnowiec Kościelny,  

faks: 85 7195700,  

e-mail: juchnowiec@wp.pl 

8. Wymagania dotyczące  wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni . 

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

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawcy złożą ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp i treścią 

SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu oferty stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej 

odrzucenie.  

3. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1  

i wybrane odpowiednio  maksymalnie trzy spośród 1a-1b do SWIZ wraz z załączo-

nymi oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w rozdziale 6 pkt. 1 SIWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta zawierająca 

rozwiązania alternatywne nie będzie brana pod uwagę lecz zostanie odrzucona wraz  

z ofertą podstawową.  

5. W przypadku wskazania przy opisie przedmiotu zamówienia, znaku towarowego, patentu 

lub pochodzenia, należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis jako przykładowy  

i dopuszcza składanie w tym zakresie ofert równoważnych. Def. ,,Produkt równoważny to 

taki, który jest co najmniej równy pod względem wybranych czy też wszystkich cech tech-

nicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodze-

niu’’. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

(maszynopis, pismo komputerowe lub czytelnie odręcznie). 

7. Wykonawca winien złożyć ofertę wraz z załącznikami na drukach zamawiającego lub 

sporządzić własny druk wg wzoru, bez dokonywania zmian w treści załącznika. Zmia-

ny w treści oferty z załącznikami spowodują odrzucenie oferty jako niezgodnej  

z warunkami SIWZ. 

8. Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający jej  rozkompletowanie. 

9. Wszystkie strony ofert powinny być ponumerowane. 

10. Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia i informacje Wyko-

nawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika mającego upo-

ważnienie do jego reprezentowania.  
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11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osoby uprawnione do podpisywania dokumentów i oświadczeń woli. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Dokumenty wymienione w rozdziale 6 pkt. 1 SIWZ muszą zostać złożone i wypełnione 

przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ 

bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Powyższe dokumenty należy składać 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wy-

konawcę. 

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,  gwarantując  zachowanie poufności jej tre-

ści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność.  Koperta winna być zaadresowane do zama-

wiającego:  

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5; 16 – 061 Juchnowiec 

woj. podlaskie 

oraz posiadać oznaczenia: 

„Oferta  na  dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  

w roku szkolnym 2018/2019” 

 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożo-

nej oferty  lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. lub wycofaniu 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wy-

cofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone  a koperta będzie do-

datkowo oznaczona określeniami „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

16. Zamawiający odrzuca oferty na podstawie art. 89 ust.1 ustawy Pzp. O odrzuceniu ofert 

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

17. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiają-

cego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one 

odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

11. Miejsce oraz termin sk ładania  i  otwarcia ofert:  

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  

w terminie do dnia 31.07.2018r. do godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego  

w sekretariacie. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty dostarczonej drogą pocztową de-

cyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (nie data nadania przesyłki). 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę 

zgodnie z wymogami rozdziału 10 pkt. 15 SIWZ. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną 

niezwłocznie odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu 

terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ. 

5. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalo-

nego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi. 

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
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1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 31.07.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawia-

jącego, sekretariat. 

2. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego. 

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 

kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także infor-

macje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , niepowo-

dujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwarciu ofert na jego wniosek 

Zamawiający prześle informacje, które zostały ogłoszone przed i podczas otwarcia ofert.  

Uwaga!  Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy może unieważnić postępowanie  

o udzielenie zamówienia. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp : cena- należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz. U. 2014 poz. 915) 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny zgodnie z załączonym formularzem 

asortymentowo - cenowym (zał. nr 1a – 1b do oferty). 

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

netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

Cena może być tylko jedna. 

2. Cena nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od 

razu ująć w obliczeniach ceny, tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 

całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą 

przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być 

podana w wysokości ostatecznej, tak, aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych 

obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.  

4. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku  

w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po 

przecinku nie ulegnie zmianie.  

13. Opis kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy wybo-

rze oferty,  wraz z podaniem wag tych kryteriów  i  sposobu oceny ofert 

1. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem ich kompletności, czy 

zawierają wszystkie dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6 pkt. 1 niniejszej specyfi-

kacji.  
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2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli doku-

mentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia 

tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unie-

ważnieniem postępowania.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada przepisom usta-

wy Pzp i jest zgodna z treścią SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza  

w oparciu o podane kryterium wyboru.  

4. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, ( odrębnie dla każdego z Zadań 

( części) , zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

 

 

 

 

Lp. Kryterium oceny Podstawa oceny Znaczenie w % 

 

1. 

 

Cena oferty brutto 

 

Koszt dostawy każdej z 

części (zadania) zamó-

wienia 

 

80 

2. Termin płatności 30 dni- 10 pkt 

21 dni - 5 pkt 

14 dni - 0 pkt 

10 

3. Czas realizacji zamó-

wienia uzupełniającego 

złożonego w dniu do-

stawy 

do 30 minut - 10 pkt 

od 31 do 60 minut -8 

pkt 

od 61 do 90 minut - 6 

pkt 

od 91 do 120 minut 4 

pkt 

powyżej 120 minut - 2 

pkt 

10 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę  

\w formularzu oferty. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 80, Wyknaw-

cy  który przedstawił ofertę najtańszą na ocenianą część ( Zadanie)  zamówienia. Pozostałe 

oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem: 
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Wartość punk-

towa oferty     = 

 

najniższa oferowana cena  

 x 80 pkt 
cena oferty badanej  

 

 

 

4.2. Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego 

przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przyzna  liczbę punktów zgodnie z 

powyższymi zapisami w tabeli. 

 

4.3. Kryterium „Czas realizacji zamówienia uzupełniającego” będzie rozpatrywane na 

podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy-

zna  liczbę punktów zgodnie z powyższymi zapisami w tabeli. 

 

4.4. Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium „Cena oferty brutto”, kryterium 

„Czas realizacji zamówienia uzupełniającego” oraz „Termin płatności” indywidualnie dla 

każdej z Ofert. 

4.5. Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-

czących treści złożonych ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji doty-

czących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 

jej treści. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunko-

we w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zo-

stała poprawiona.  

7. W przypadku wystąpienia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie  

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wy-

sokość ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Nie złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwier-

dzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia spowoduje 

odrzucenie oferty. 

9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje wartość brutto określoną w formula-

rzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.  

10.  Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ocenianej części ( Zadaniu) zamó-

wienia  zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury uregulowanej w art. 24aa 

ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”. 

 

14. Informacje o formalnościach,  jakie powinny zostać  dopełnione  po wy-

borze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego 

1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 
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(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 

firm i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją.  

2. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o: 

a) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, poda-

jąc uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach, 

d) unieważnieniu postępowania. 

3. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej umieści informacje na: 

a) stronie internetowej http://zsj.home.pl; 

b) tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

15. Wymagania dotyczące  zabezpieczenia należytego  wykonania umowy 

Zamawiający jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przyjmuje dokumenty wy-

szczególnione w pkt. 1, wypełnione zgodnie z wymogami pkt. 3, rozdziału 6 SIWZ. 

16. Istotne dla stron postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone do treści  

zawieranej umowy w sprawie zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki 

umowy albo wzór  umowy, jeżeli  zamawiający  wymaga od wykonawcy, aby 

zawarł  z nim umowę  w sprawie zamówienia  publicznego na takich warun-

kach 

1. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed 

upływem terminu związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spo-

śród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Szczegółowe postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik  

nr 9 do SIWZ. 

17. Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy  

w toku postępowania  o udzielenie zamówienia:  

 

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 – 198g). 

 

18. Wyjaśnienia  i  modyfikacja treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków  

Zamówienia  oraz informacja o zwołaniu  zebrania wszystkich Wykonaw-

ców  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specy-

fikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

http://zsj.home.pl/


 

19 

2. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej. 

19. Opis części  zamówienia,  jeżeli  zamawiający  dopuszcza składanie  ofert 

częściowych  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części (zadania)  za-

mówienia (art. 36 ust.2 pkt. 1 ustawy). Szczegółowe opisy poszczególnych części zamówie-

nia stanowią załączniki 1a-1b do SIWZ. 

20. Informacja o maksymalnej  liczbie wykonawców,  z którymi  zamawiają-

cy zawrze umowę  ramową,  jeżeli  zamawiający  przewiduje zawarcie umo-

wy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej. 

 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach    

o których  mowa w art.  67 ust. 1 pkt 6 i  7 lub art. 134 ust.  6 pkt 3,  jeżeli  

zamawiający  przewiduje udzielenie takich zamówień;  

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 ustawy. 

22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne wa-

runki, jakim muszą  odpowiadać  oferty wariantowe, jeżeli  zamawiający  

wymaga lub dopuszcza ich składanie  

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 

ustawy). 

 

23 .  Informacje dotyczące  adresu poczty elektronicznej  lub strony interne-

towej Zamawiającego  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: juchnowiec@wp.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zsj.home.pl 

 

24. Informacje dotyczące  walut obcych, w jakich mogą  być  prowadzone 

rozliczenia między  Zamawiającym  a Wykonawcą  

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

25. Informacje dotyczące  aukcji  elektronicznej  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

mailto:juchnowiec@wp.pl
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26. Informacje dotyczące  wysokości  zwrotu kosztów  udziału  w postępowa-

niu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

27. Informacje dotyczące  wymagań,  o których  mowa w art. 29 ust. 3a  i  

ust.  4 ustawy 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy 

 

28.  Informacje dotyczące  obowiązku  osobistego wykonania przez wyko-

nawcę  kluczowych części  zamówienia,  jeżeli  zamawiający  dokonuje takie-

go zastrzeżenia  zgodnie z art.  36a ust.  2; 

Nie dotyczy postępowania 

 

29. Informacje dotyczące  standardów  jakościowych,  o których  mowa w 

art. 91 ust. 2a 

Nie dotyczy postępowania 

 

30. Informacje dotyczące  wymogu lub możliwości  złożenia  ofert w postaci  

katalogów  elektronicznych lub dołączenia  katalogów  elektronicznych do 

oferty, w sytuacji  określonej  w art. 10a ust.2 

Nie dotyczy postępowania 

 

 

31. Informacje dotyczące  liczby części  zamówienia,  na którą  wykonawca 

może  złożyć  ofertę  lub maksymalną  l iczbę  części ,  na które  może  zostać  

udzielone zamówienie  temu samemu wykonawcy 

Zamawiający  nie przewiduje ograniczenia  ilości części, na które temu samemu wykonawcy 

może zostać udzielone zamówienie. 

32. Postanowienia końcowe:  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom okre-

ślonym w ustawie Pzp i jest zgodna z treścią niniejszej SIWZ oraz została uznana za naj-

korzystniejszą wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.      

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych 

w art. 94 ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych  

w art. 93 ustawy Pzp. 
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5. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zasto-

sowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz przepisy Kodeksu Cy-

wilnego (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.121).  

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odbierać osobiście w siedzibie  

Zamawiającego:  

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5;  

16 – 061 Juchnowiec woj. podlaskie  

lub pobrać ze strony internetowej  http://zsj.home.pl 

 

 

33. Klauzula informacyjna dla Wykonawców  dotycząca  ochrony danych 

osobowych: 

 

1. 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: 

 

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popie-

łuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec dalej zwany „Administrato-

rem”. 

 

1.2 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,  

mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

tel: 504976690 

 

1.3 Administrator informuje, iż: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, 2018r. z późn zm.) oraz w celu zawarcia i realizacji umów. 

 

1.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

art. 6 ust. 1 lit. b, c lub e RODO1 w zw. z: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018r. z późn. zm) 

1.5  Informacja o odbiorcach danych osobowych:  

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:  

1) podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie od-

powiednich przepisów prawa; 

2) podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. pod-

mioty przetwarzające) 

                                                 
1 RODO - ROZPORZĄDZENIE 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). 

http://zsj.home.pl/
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3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

 

1.6 Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:   

przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania  umowy 

1.7 Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogra-

niczenia przetwarzania, 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

3) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa da-

nych ze względu na Państwa szczególną sytuację; 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator 

zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania 

Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;  

5) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:  

a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie 

jego siedziby,  

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbio-

rze;  

c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;  

d) ewentualnym źródle pozyskania danych; 

e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbior-

cach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 

1.8 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

34. Informacja o przetargu została  umieszczona: 

 

• w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 590430-N-2018 z dnia 2018-07-

17 r.  

• na stronie internetowej   http://zsj.home.pl 

• na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Gór-

nym 

 

                    Zatwierdził: 

                      Dyrektor  

               Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym 

 

                  Barbara Klimaszewska 

    

Załączniki: 

1. Druki do wypełnienia: 

a) formularz ofertowy i asortymentowo -cenowy ( zał. nr 1 i 1a-1b) 

b) druk oświadczenia z art. 22 (zał. nr 2) 

c) druk  oświadczenia z art. 24 ust. 1 i  5, (zał. nr 3) 

d) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia (zał. nr 4) 

http://zsj.home.pl/
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e) oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu oferowanych artykułów oraz o systemie 

HCCP (zał. nr 5) 

f) oświadczenie o ważności oferty przez 30 dni (zał. nr 6) 

g) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 7) 

h) oświadczenie o wykonanych dostawach (zał. nr 8) 

i) projekt umowy (zał. nr 9) 


