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Słownik: 
Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) wyrażenia/terminy 
mają następujące znaczenie: 
1) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

- Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), 
2) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) „zamówienie” – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania, 
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SWZ, 
5) „Zamawiający” – Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, 
6) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą 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, 

7) „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia2016 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), 

8) „miniPortal” – środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji elektronicznej 
między Zamawiającym i  Wykonawcami 

9) „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w 
szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z 
Zamawiającym. 

10) Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 
zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu  
w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym 
postępowaniu.  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować 
wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o 
udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z 
systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 

 
 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się  
z wykonawcami 

 
 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj 
e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl 
tel. 84 688 07 97,  NIP 918-10-20-263 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /zslbilgoraj/skrytka 
znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: sekretariat@zslbilgoraj.pl 
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany  

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zslbilgoraj.pl/zamowienia-
publiczne/ 

4. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 
Marzena Micyk – e-mail m.micyk@zslbilgoraj.pl (tel. 84/688 07 97 w. 42) 
 
 
 
 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
https://www.zslbilgoraj.pl/zamowienia-publiczne/
https://www.zslbilgoraj.pl/zamowienia-publiczne/
mailto:m.micyk@zslbilgoraj.pl
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II. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje 
wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, 
o  którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy. 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do 
kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. 

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. 
 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn internatu Zespołu Szkół Leśnych  
w Biłgoraju przy ul. Polna 3) produktów spożywczych własnym transportem, na własny, 
koszt, w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego, 

2) dostarczenie artykułów spożywczych w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
jednostkowych, oznakowanych zgodnie z wymaganiami 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.) 
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2021, poz. 481), oraz spełniać wszystkie wymogi określone w 
charakterystycznych dla nich obowiązujących normach Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego – między innymi powinny być dokładnie oznakowane posiadać 
dokładną nazwę, termin przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta lub 
przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii 
składników, zawartość netto w opakowaniu, warunki przechowywania, 

3) Oferowane produkty powinny spełniać wymagania:  
a) wymienione w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 630 z późn. zm.). 
b) wymienione w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 z późn. zm.). 
c) wymienione w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 2008.354.16 z późn zm.) 
d) normy systemu HACCP, GMP/GHP 

4) rozładowanie asortymentu/ towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
5) dostarczenie artykułów spożywczych odpowiednim środkiem transportu (w szczególności 

mięso chłodnią), spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne i dopuszczonym decyzją 
właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do przewozu tych artykułów 
będących przedmiotem zamówienia. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się 
aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które 
będą okazywać na każde żądanie Zamawiającego, 

6) dostarczane artykułów spożywczych zgodnie z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia 
podczas odbioru dostawy produktu o nienależytej jakości lub dostarczenia towarów 
niezgodnie z zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru 
we własnym zakresie i na własny koszt lub dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem 
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w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego. W przypadku 
reklamacji dokonanej po odbiorze (bez udziału Wykonawcy) obowiązują zapisy § 6 ust. 1 
Projektu umowy. 
 

Zamawiający może wykonywać badania organoleptyczne dostarczonego towaru oraz 
sprawdzenia czy zamawiany towar nie jest genetycznie modyfikowany, a w razie 
stwierdzenia wad lub braków niezwłocznie przesyła reklamację do Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków 
dowodowych. 

4. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
15112100-7 Świerzy drób 
15112120-3 Indyki 
15113000-3 Wieprzowina 
15111100-0 Wołowina 
15130000-8 Produkty mięsne 
15131130-5 Wędliny 
15131200-7 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane 
15131310-1 Pasztety 
15131410-2 Szynka 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Uzasadnienie braku podziału niniejszego zamówienia na części: 
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji 
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć 
konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych 
zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu 
motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa 
posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - 
a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). Zamówienie nie 
zostało podzielone na części z następujących względów:   
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw ze sobą związanych. Rozdzielenie tych 

dostaw groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi  
z odpowiedzialnością za poszczególne elementy dostaw wykonywanych przez różnych 
wykonawców. 

2) Przy tego typu dostawach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie jednego 
z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów 
inwestycji - zależnych od terminowego wykonania prac przez innego wykonawcę. 

3) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty tych dostaw (np. 
koszty transportu) - w każdej z ofert częściowych wykonawca musiałby założyć odrębną 
wycenę użycia środka transportu w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie tego 
środka transportu wyceniłby jednokrotnie. 

Reasumując, zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że 
podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem 
względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 
Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, 
umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. 
Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek 
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 
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autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie 
podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
7. Zamawiający nie określił w  opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, 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. 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 
dotychczasowemu wykonawcy usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 

10. Zamawiający nie wymaga obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się 
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
16. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

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

17. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy. 

18. Zamawiający nie żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami 
udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców. 

 
 

 IV. Termin wykonania zamówienia  
 

Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., w ilościach 
określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 
 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania 
 

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 
2. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, tj. Wykonawcę: 
A. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
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stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

B. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

C. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

D. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
E. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

F. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2) Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 
ustawy 

3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania 
(art. 116 ust. 2 ustawy). 

 
 



6 

4. 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. 
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 ustawy. 

5. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia - wskazano w rozdziale VI SWZ. 

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych przez Wykonawcę w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
 

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 
 

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do SWZ 
oraz wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1a do SWZ. 

2) Oświadczenia Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie o niepodleganiu 
wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. V SWZ sporządzone 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ przy czym oświadczenie to: 
a) składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym; 
b) składają odrębnie: 

i. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia; 

ii. podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca. W takim przypadku 
oświadczenie to stanowi potwierdzenie braku podstaw wykluczenia tego podmiotu; 

 
Ww. oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ. 

 

3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): 
a) 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.  

b) 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. 
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać  
w szczególności wskazanie: 

i. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
ii. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
iii. 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. 
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4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy): 

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: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
 
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. 

 
5) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy): 

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 z jego opisem lub normami. 
 

Wymagana forma: Wykaz 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. 

 
 
 

2. ZAMAWIAJĄCY WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ 
OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, 
AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH: 
 

1) oświadczenia wykonawcy, 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 i 1086), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ; 

 
3. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE PRZEKAZUJE SIĘ: 

 
1) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument 
elektroniczny; 
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2) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 
również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny 
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 
oryginału. 

3) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

4) w przypadku gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono 
własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej.  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 
Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
 

4. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani 
są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa  
w ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: 

− w ust. 2 pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

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. 

 
5. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 
nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 
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c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 
6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  
7. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne  
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty 
te powinny być aktualne na dzień ich złożenia . 

9. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych 
środków.  

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne 
lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania.  

11. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
podmiotowych środków dowodowych. 

12. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

 
 

 VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  
i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zslbilgoraj.pl 

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer 
referencyjny postępowania:  

1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),  

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zslbilgoraj.pl, przy czym ten sposób 
komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych  
wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób 
wskazany w pkt 1). 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
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do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza  
do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-
korzystania). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz 
wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji 
użytkownika.  
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej 
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając 
ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika 
i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez 
użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa 
tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z 
urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu 
miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 
oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

− specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML 

z kodowaniem UTF-8, 
− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 
− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które 
jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 
zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
− Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 
− Mozilla Firefox od wersji 15, 
− Google Chrome od wersji 20 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy 
MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wynosi 10 MB 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może 
być szyfrowana. 

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji (dostępnego 
na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal), jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (przy czym ten sposób 
komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z 
ofertą)  
za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@zslbilgoraj.pl. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku „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” 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). 

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

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie np. adresu poczty elektronicznej. 

11. Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych 
wyjaśnień. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
 

 
 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
  

IX. Termin związania ofertą 
 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11 września 2021 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty  
 
 

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

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 
1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf). 

mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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5. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 
SWZ. 

6. Ponadto Wykonawca załączy do oferty wypełniony formularz cenowy stanowiący 
załącznik Nr 1a do SWZ. W przypadku braku przedłożenia wypełnionego Formularza 
cenowego wraz z ofertą, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
ustawy. 

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część, skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 
ust. 3 ustawy. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 224 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie załączników do SWZ. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów do SWZ, w treści 
oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane i określone w tych załącznikach  
do SWZ. 

 

XI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia  
2021 r., do godz. 10:00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 
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7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:30. 

10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
12. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

13. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania. 

 
 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U.  
z 2019 r., poz. 178).  

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia                  
wynikające łącznie z wytycznych zawartych w SWZ oraz Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. Cenę ofertową należy wyliczyć  
w oparciu o wymieniony asortyment mnożąc ceny jednostkowe przez planowane 
ilości. 

3. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 
do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z zapisami w art. 
108a tej ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. 

4. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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 oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje 
się zrealizować przedmiot zamówienia. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy.  
 
 
 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
 

1. Kryteriami oceny ofert są: 
1) Cena oferty (C)                  - 60 % 
2) Termin dostawy (T)     - 40 % 

 

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

1) Liczba punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru: 
 

Cena oferty najniższej  
           C = ---------------------------------  x 100 x W        (W – waga kryterium  60 %)  

Cena oferty badanej  
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Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana  
do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub 
wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół. 
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt. 

 
2) Liczba punktów w zakresie kryterium „Termin dostawy” – przez który należy rozumieć 

termin realizacji składanych sukcesywnie zamówień w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia (wskazany w dniach roboczych) od dnia przekazania zamówienia 
telefonicznie, faxem lub mailem przez Zamawiającego.  
Termin dostawy liczony jest od dnia następnego po dniu dokonania zamówienia. 
Maksymalny termin dostawy jaki może zaoferować wykonawca wynosi 3 dni 
robocze od dnia następnego po dniu dokonania zamówienia.  
Zamawiający przyzna Punkty wg poniższych zasad: 
a) zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni robocze – 0 pkt, 
b) zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni robocze – 20 pkt, 
c) zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy – 40 pkt. 

 
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt. 
 
UWAGA:  
Dzień roboczy to dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Niepodanie w ofercie terminu realizacji dostaw będzie skutkowało uznaniem, że 
Wykonawca deklaruje termin realizacji dostaw – wynoszący 3 dni robocze od dnia 
przekazania zamówienia telefonicznie, faxem lub mailem przez Zamawiającego..  
Zaproponowanie terminu dłuższego lub innego niż określony powyżej będzie skutkować 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ. 
 

 

3) Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + T gdzie: 
C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty, 
T – liczba punktów uzyskana w kryterium termin dostawy. 

 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

 
 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany: 
a) w przypadku złożenia oferty wspólnej - dostarczyć umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. 
 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
 

XVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy  

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do 
SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy oraz wskazanym w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 
albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 
odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o  którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie (Sądu zamówień publicznych) za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące środków ochrony prawnej określone  
są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505 – 590) ustawy. 

 
 

XVIII. Ochrona danych osobowych  
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 
przekazał w niniejszym postępowaniu;; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna 
dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do kuchni internatu Zespołu Szkół 
Leśnych w Biłgoraju”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

3) dane osobowe Wykonawcy zostały pozyskane w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej;  

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z 
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

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

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących  
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   
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7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie 

skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności 
protokołu oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno  
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO 
 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
lub konkursu. 
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane  
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 
 

 
Integralną częścią SWZ są załączniki: 
 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty, 
Załącznik Nr 1a – Formularz cenowy, 
Załącznik Nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy (o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) 
Załącznik Nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 5 – Projekt umowy  
 

2021-07-30       
  Zatwierdziła: 
 

                                                                                Dyrektor ZSL w Biłgoraju 
 
Barbara Serafin 


	 w ust. 2 pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia.
	1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
	2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zslbilgoraj.pl, przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych  wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany ...

