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Specyfikacja
Warunków Zamówienia (SWZ)
Zamawiający:
Powiat Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7,
06-400 Ciechanów, NIP: 5661889579 jako Nabywca
w imieniu którego działa Odbiorca
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
ul. Batalionów Chłopskich 12
06-400 Ciechanów
województwo: mazowieckie, powiat: ciechanowski

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://kombatant.nowybip.pl/
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Adres poczty elektronicznej: oferty@kombatant.lap.pl

Nazwa zamówienia:
Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.).
Zatwierdzam:
Dyrektor
/-/ mgr Dariusz Marchlewski

Ciechanów, dnia 25 listopad 2021 r.
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I. Informacje ogólne
1. Tryb udzielenia zamówienia
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp.

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub
obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym
celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
c) Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
e) Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy
Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1.
f) Podwykonawstwo
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zadań
kluczowych. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.
1 ustawy Pzp.
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3. Komunikacja w postępowaniu
–
–

–

–

–

–
–

–

Otwarcie ofert następuje poprzez stronę: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu:
 miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
 ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 oraz poczty elektronicznej - e-mail: oferty@kombatant.lap.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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.
Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca szyfruje ofertę poprzez miniPortal (online).
W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami - w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji - odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji).

4. Podział zamówienia na części
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 6 części. Opis poszczególnych części znajduje się w rozdziale II podrozdziale 1 SWZ.
Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie liczby części zamówienia, na które
wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może
zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

5. Oferty wariantowe
Zamawiający:
- nie dopuszcza możliwości,
- nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
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6. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)
Zamawiający:
- nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

7. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315
ustawy Pzp.

8. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art.
308 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy Pzp na dodatkowe dostawy.

10. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

11. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastapić na podstawie art. 255
ustawy Pzp.
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14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX
ustawy Pzp (art. 505-590).

15. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z
przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i
rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów
Chłopskich 12.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art.
74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane
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. Jeśli wynika to z przepisów prawa, dane osobowe mogą być przetwarzane w
celach archiwalnych wykonywanych w interesie publicznym, ponad okres wskazany powyżej.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 19
ustawy Pzp.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym
niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
h) W celu zapewnienia, że Wykonawca spełnia wymogi RODO, składa on stosowne
oświadczenie, którego treść została zawarta w Formularzu oferty. Wykonawca składa
jednocześnie oświadczenie, iż osoby, których dane przekazał do Zamawiającego zapoznane są z klauzulą określoną w lit. e powyżej) (załącznik nr 1 do SWZ).
i) Zamawiający informuje, że:
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Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO,
związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
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II. Wymagania stawiane Wykonawcy
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych
oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w
Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12.
2) Wspólny Słownik Zamówień:
 część 1: 15800000-6
 część 2: 15100000-9
 część 3: 15500000-3
 część 4: 15810000-9
 część 5: 15331100-8, 15896000-5
 część 6: 03311000-2, 15200000-6
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych z podziałem na 6 części opisanych w niniejszej SWZ (załączniki nr 2a, 2b, 2c,
2d, 2e, 2f), obejmujące:
 dostawa różnych produktów spożywczych - określone przez Zamawiającego
jako część 1 zamówienia
 dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych - określone
przez Zamawiającego jako część 2 zamówienia
 dostawa produktów mleczarskich - określone przez Zamawiającego jako część
3 zamówienia
 dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich - określone
przez Zamawiającego jako część 4 zamówienia
 dostawa mrożonek - określone przez Zamawiającego jako część 5 zamówienia
 dostawa ryb - określone przez Zamawiającego jako część 6 zamówienia
4) Zamawiający informuje, że ilości towarów określone w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d,
2e, 2f do SWZ mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach wskazanych w umowie. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
5) Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Batalionów Chłopskich
12, 06-400 Ciechanów.
6) Dostawy każdego rodzaju asortymentu odbywać się będą na podstawie zamówień telefonicznych, fax lub za pomocą poczty e-mail.
7) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z częstotliwością i w ilościach
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym:
 dla części 1 - od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07.00 - 14.00
 dla części 2 - od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07.00 - 14.00
 dla części 3 - od poniedziałku do soboty, w godzinach: 06.30 - 07.00
 dla części 4 - od poniedziałku do soboty, w godzinach: 06.30 - 07.00
 dla części 5 - od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07.00 - 14.00
 dla części 6 - od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07.00 - 14.00
8) Towary lub produkty muszą być dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
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dla danego produktu lub towaru, spełniający warunki ilościowe i jakościowe wynikające
z oferty. Dodatkowo dla mięsa i wyrobów mięsnych, mrożonek oraz nabiału produkty
muszą spełniać wymogi systemu HACAP (GMP/GHP) (Dobrej Praktyki Higienicznej)
oraz być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od wykonawcy do zamawiającego,
środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie towarów lub produktów na czas ich transportu. Za wady i braki powstałe w czasie transportu wykonawca
ponosi wszelkie skutki prawne.
10) Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni także rozładunek dostarczonych produktów lub towarów do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
11) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty lub towary będą spełniać ustanowione
polskim prawie normy, będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz będą zgodne z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000
roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2212),
będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów
środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.).
12) Dostarczone towary lub produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy
w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami
czy obrazkami. Każdy asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym
pojemniku. Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach. Towary lub produkty winny zawierać informacje takie jak: kto
wyprodukował lub przetworzył, skład, datę ważności danego produktu, warunki przechowywania, atesty, jeśli dany produkt obowiązują.
13) W przypadku, gdy przedmiotem dostawy są produkty lub towary zwierzęce, mięso i produkty mięsne, nabiał przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a. aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub
towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b. ważny dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany
przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu
HACCP, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia lub protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład
którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i
utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
14) Mięso i wyroby mięsne dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Dostarczane mięso oraz wyroby
mięsne powinny być wysokiej jakości, świeże, schłodzone, bez wad jakościowych, (kolor mięsa jasno - różowy właściwy jak dla mięsa świeżego). Przedmiot zamówienia może
pochodzić od podmiotów zakwalifikowanych przez organy urzędowej kontroli żywności
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(Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) do działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej.
15) Dostarczony nabiał powinien być w opakowaniach, które nie mogą być uszkodzone ani
zgniecione, wszelkie uszkodzenia spowodują nie przyjęcie towaru przez zamawiającego.
Cały asortyment nabiałowy powinien byś świeży, przywieziony w postaci schłodzonej,
na opakowaniu widoczne termin przydatności do spożycia. Przedmiot zamówienia może
pochodzić od podmiotów zakwalifikowanych przez cywilne organy urzędowej kontroli
żywności (Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) do działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
16) Produkty spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, termin
przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta. Termin przydatności do spożycia
dostarczonych artykułów spożywczych, których obowiązują terminy przydatności, powinny być nie krótsze niż 1/2 okresu przydatności podanego na opakowaniu.
17) Dostarczane pieczywo powinno być świeże, dobrze wyrośnięte, nie spieczone, nie pokruszone, nie pogniecione.
18) Wykonawca gwarantuje, że wytworzone i dostarczone towary spełniają wymagania
obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności:
 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj Dz.U. z
2020 r., poz. 2021 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz.1753 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.),
 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 rozporządzenia (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,
 rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,
 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych,
 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie
kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych,
 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 29 z późn. zm.),
 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., poz . 774).
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19) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji i odbioru określają:
1) opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo-ilościowo-cenowe – załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ,
2) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Rozwiązania równoważne
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie stosunku pracy
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

6. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022
r.

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

8. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1) DOKUEMNTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8
SWZ (załącznik nr 3 i nr 4 do SWZ). Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2, składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym.
4. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2, składają odrębnie:
-

wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakre-
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-

-

sie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.

5. Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy
Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
6. Do oferty Wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z
treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
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Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

c) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5
Nie dotyczy
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 7 do SWZ)
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotycząstr. 15
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cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

e) Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

f)

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane,
oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(oświadczenie własne Wykonawcy).

Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

g) Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do
SWZ)

Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

h) Wykaz rozwiązań równoważnych - wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia
wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do
oferty wykaz rozwiązań równo ważnych z jego opisem lub normami.
Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
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wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

i) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składane
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ).
Wymagana forma:
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

j) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SWZ).

Wymagana forma:
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
• oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.
1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
•

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

10. Wymagania dotyczące wadium
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Sposób przygotowania ofert
Zasady obowiązujące podczas przygotowania ofert.
1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z części zamówienia. Oferty
wykonawcy, który przedłoży na pojedynczą część zamówienia więcej niż jedną ofertę,
zostaną odrzucone.
3) 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.
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
5) 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.
6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale II podrozdziale 9 pkt. 2 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu

9)

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.
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12. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cena całkowita podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy
uwzględnieniu wszystkich pozycji ujętych w formularzu asortymentowo-ilościowocenowym właściwym dla danej części zamówienia - odpowiednio załączniki nr 2a, 2b,
2c, 2d, 2e, 2f do SWZ.
2) Każda pozycja wymieniona w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ musi zostać wyceniona przez Wykonawcę z podaniem ceny netto i brutto w zł polskich cyfrowo, z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług obowiązujących w dniu, w którym
upływa termin składania ofert.
3) Sposób wyliczania cen i wartości w załączniku ofertowym jest następujący:
a. Sposób obliczania wartości towaru bez podatku VAT: ceną jednostkową netto
mnożymy przez ilość i łączną wartość piszemy po zaokrągleniu do 2 miejsc po
przecinku (wartość towaru bez podatku VAT).
b. Sposób obliczania łącznej wartości brutto: wartość towaru bez podatku VAT
(netto) mnożymy przez stawkę VAT, a uzyskaną z tego wyliczenia kwotę podatku dodajemy do ceny wartości towaru bez podatku VAT (netto).
4) Faktury za dostarczany asortyment będą rozliczane wg oferowanych jednostkowych
cen netto na dany asortyment.
5) Wszystkie wartości określone w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w polskich złotych (PLN).
6) Stawkę podatku VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień otwarcia oferty.
7) Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
8) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita oferty, brutto w PLN.
9) Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w opisie lub ilościach przedmiotu zamówienia
określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza asortymenttowo-ilościowo-cenowego spowoduje odrzucenie oferty.
10) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym.
11) Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w formularzu asortymentowoilościowo cenowym spowoduje odrzucenie oferty.
12) Wstawienie w pozycji formularza asortymentowo-ilościowo cenowego zera, jako wartości ceny jednostkowej, spowoduje odrzucenie oferty.
13) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
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14) Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy.
15) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym
RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać
do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.
Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą
być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na
trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
16) Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia
wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.
17) Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a
także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji
przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy.
18) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma
obowiązek:
a. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
20) Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ. Brak
złożenia w/w informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.
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III. Informacje o przebiegu postępowania
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane
są
w
formie
elektronicznej
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej, e-mail: oferty@kombatant.lap.pl
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r., 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 r., poz. 2415).
3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za
pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: oferty@kombatant.lap.pl
4) Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego
przed upływem wymaganego terminu.
5) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Maria Porębska - kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
- Krzysztof Wilkowski - informatyk
e-mail: oferty@kombatant.lap.pl
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert
1)
2)

3)

4)

5)

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 10.00.
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 11.00 poprzez odszyfrowanie
wczytanych ofert, za pomocą mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego na miniPortalu.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
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 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte,
 cenach zawartych w ofertach.

3. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02.01.2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamówienia, Zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący
sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp.

Opis kryterium oceny

Znaczenie (%)

1.

Cena (C)

60%

2.

Termin realizacji jednorazowej dostawy (T)
Razem

40%
100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA (C) – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Termin realizacji jednorazowej dostawy (T) - 40%
Kryterium „Termin jednorazowej dostawy” liczony jest od otrzymania zamówienia od Zamawiającego i rozpatrywany będzie na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty liczby dni roboczych wg następującej punktacji:
do 1 dnia roboczego
do 2 dni roboczych

40 pkt
20 pkt

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie ww. kryterium, przy
czym:
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– Zaoferowany przez Wykonawcę termin jednorazowej dostawy nie może być dłuższy
niż 2 dni robocze od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
– Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu jednorazowej dostawy, Zamawiający przyjmie termin w wymiarze „do 2 dni roboczych”.
– Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin jednorazowej dostawy powyżej 2 dni roboczych,
Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
– Jeżeli Wykonawca poda w Formularzu oferty termin jednorazowej dostawy jako
przedział „od 1 dnia roboczego do 2 dni roboczych”, Zamawiający do wyliczenia
punktów przyjmie punktację wynoszącą 20 punktów (jak za termin „do 2 dni roboczych”). W takim przypadku do umowy zostanie wpisany również termin „do 2 dni
roboczych”.
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba
punktów za Termin jednorazowej dostawy (maks. 40)

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
2) Wykonawca przed zawarciem umowy:
poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
zamawiającego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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Załączniki do SWZ:

 Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
 Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy (część 1, 2, 3, 4, 5, 6) – załącznik nr 2a,
2b, 2c, 2d, 2e, 2f) do SWZ
 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ
 Wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ
 Klauzula informacyjna – załącznik nr 6 do SWZ
 Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 7 do SWZ
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr
8 do SWZ
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