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ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zespół Szkół
Numer NIP 747-16-56-689
Adres: ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77 411 38 51; e-mail gspskarb@gmail.com

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo
zamówień publicznych () – dalej Pzp na usługi pn.:

„PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ OBIADÓW DWUDANIOWYCH DLA UCZNIÓW GMINNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE DOT. GMINNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
SKARBIMIERZU OSIEDLE, UL. AKACJOWA 28, 49-318 SKARBIMIERZ OSIEDLE, SZKOŁY
FILIALNEJ W LIPKACH, UL. SZKOLNA 2, 49-300 BRZEG”
.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej gspskarb@gmail.com ,
Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.

Miejsce publikacji:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych : https://ezamowienia.gov.pl/
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://gzsskarbimierz.pl/
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA, SŁOWNICZEK

1. Gminny Zespół Szkół
NIP: 747-16-56-689
adres do korespondencji:
ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz-Osiedle
adres e-mail: gspskarb@gmail.com
adres strony internetowej: www.gzsskarbimierz.pl
tel. 77 4113851
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres strony internetowej: http://gzsskarbimierz.bipbrzeg.pl/
3. Pojęcia użyte w specyfikacji warunków zamówienia:
1) SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
2) Ustawa Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021,
poz. 1129 ze zm.).
3) MiniPortal - ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej
komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
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4)

II.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - ogólnopolska platforma
teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami
administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do
komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty
administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub
powierzone im do realizacji.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp).
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie oraz
w języku polskim.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu
obiadów dwudaniowych dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle dot. Gminnej
Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, ul. Akacjowa 28, 49-318 Skarbimierz Osiedle, Szkoły
Filialnej w Lipkach, ul. Szkolna 2, 49-300 Brzeg”., Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia
zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
1. Przedmiot zamówienia dotyczy przygotowania i dostarczenia posiłków:
a) w ilości do 100 obiadów dziennie do Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle
b) w ilości do 40 obiadów dziennie do Filialnej Szkoły Podstawowej w Lipkach
2. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym z tzw. punktach zbiorowego
żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone
z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych posiłków w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości
posiłków. Zamawiający zobowiązuje się uzgodnić z Wykonawcą ilość posiłków do godziny 9:00 w dniu
bieżącym odbioru posiłków.
3. Jadłospis na cały kolejny tydzień należy dostarczać najpóźniej w piątek w tygodniu poprzedzającym
do godz. 14:00.
4. Posiłki będą dostarczane od godziny 11:30 do 12.00 środkiem transportu zgodnym z
obowiązującymi normami higieny na koszt Wykonawcy do pomieszczenia wydawalni posiłków.
5.Odbiór posiłków odbywać się będzie w miejscu wyznaczonym tj. w wydawalni Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i transportu
posiłków zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z . z 2018r.,
poz. 1541 z póżn.zm, oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w
ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz. U. 2016r.,
poz.1154),Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004r.w sprawie higieny środków spożywczych oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie
żywienia.
7. O czystość termosów, ich wyparzanie i dezynfekcję zadba Wykonawca i on ponosi pełną
odpowiedzialność w zakresie Sanepidu.
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9. Posiłki winny być przygotowywane w lokalu gastronomicznym (zakładzie) spełniającym wymagania

higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki
spożywcze.
10. Wykonawca zobowiązuje się pobierać i przechowywać próbki przygotowywanych potraw.
10. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie wyglądu, smaku, zapachu potraw
wskazujących na nieprzydatność posiłku do spożycia Wykonawca zobowiązuje się do
przeprowadzenia na własny koszt badania bakteriologicznego próbek pokarmu wątpliwej jakości.
12. Wykonawca ma obowiązek wdrożenia i utrzymania systemu HACCP zgodnie z obowiązującymi
przepisami przez cały okres trwania umowy.
13.Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w okresach miesięcznych, na
podstawie faktur częściowych w terminie 14 dni, od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
14. Posiłki mają być dostarczone odpowiednio środkiem transportu zgodnym z obowiązującymi
normami higieny na koszt Wykonawcy i wniesione do pomieszczenia wydawalni posiłków.
15. Obiady muszą być :
a) zgodne z gramaturą i proporcjami z jadłospisem,
b) dogotowane, dosmażone, nieprzypalone , nierozgotowane , mają mieć apetyczny wygląd,
c) zgodne z jadłospisem na dany dzień,
d) muszą posiadać odpowiednią temperaturę, konsystencję i wartości odżywcze,
e) bez zanieczyszczeń znalezionych w potrawach, wynikających z zaniedbań (kawałki folii,
sznurków, piasek, owady, włosy- itp.),
16. Wykonawca musi zapewnić transport obiadów własnymi termosami gastronomicznymi
zapewniającymi ochronę i temperaturę żywności do 8 godzin.
Termosy oraz inne naczynia do przewożenia obiadów powinny być czyste i domyte.
17. Wykonawca musi zabierać termosy do mycia w tym samym dniu, w którym dostarczył obiad.
18. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji odpadów kuchennych we własnym
zakresie i na własny koszt, dostarczając w tym celu odpowiednią ilość pojemników .
20. Oznaczenie wg CPV: 55524000-9 Usługi
21. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również
uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca
uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego.
22. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych
niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Wyjaśnienie: Materiał „równoważny” - znaczy o takich samych parametrach lub lepszych.
23. Rodzaj zamówienia: usługi gastronomiczne.
24. Zamówienia uzupełniające nie przewiduje się.
25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
27. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
28. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
29. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania i zakończenia przedmiotu zamówienia w terminach:
- rozpoczęcia w dniu – z chwilą podpisania umowy nie wcześniej jak od 02.09.2021r,
- zakończenia w dniu – 24 czerwca 2022r.
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V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego
(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a uPzp),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b
uPzp),
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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c uPzp),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d uPzp),
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e uPzp),
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) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f uPzp),
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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g uPzp),
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h uPzp)
 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 uPzp)
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w 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 (art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp)
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108
ust. 1 pkt 4 uPzp)
5) 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 (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp)
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, uPzp 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 2007r. 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 (art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp).
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ,
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust.2
uPzp.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, złożenia
oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust.1 uPzp) własnego podmiotu udostępniającego
zasoby w formie elektronicznej (plik podpisany podpisem kwalifikowanym) lub postaci
elektronicznej (plik podpisany podpisem zaufanym lub osobistym).
6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
b) w zakresie sytuacji ekonomiczne lub finansowej,
8. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej jeżeli:
a) wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co
najmniej 1 usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla określonych grup
konsumentów np. dla szkół, internatów, szpitali, domów pomocy społecznej, ośrodków
wychowawczych, stołówek pracowniczych oraz innych miejsc, zakwalifikowanych do żywienia
zbiorowego przez okres min. 6 miesięcy.
b) wykaże dysponowanie minimum jednym środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do
przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu
do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitranego
c) lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji
dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
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VI.

1.

2.
3.

4.

5.

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I
DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ W CELU
WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
(art. 125 ust 1 uPzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
(składane na wezwanie zamawiającego w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania). W
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda Oświadczenia o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:
1) wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tę
okoliczność.
2) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, a także
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy
3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie
może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
4) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a
także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca:
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a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami podmiotów,
b) składa wraz z ofertą Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 125 ust 1
uPzp) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
c) składa (na wezwanie) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (o którym
mowa w §3 Rozporządzenia MRPiT) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp,
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
6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE I ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

1. Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej gspskarb@gmail.com ,
Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z
systemu miniPortal – ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje,
natomiast Regulamin korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez
zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB.
5) 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.
6) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
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2. Wymagania techniczne:
1) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie
Windows, Mac i Linux. 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.
2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft
Internet Explorer od wersji 11.0
Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft Edge
3. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:
1) Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca
zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf.
2) W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub 7Z, które
widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz.
2247),. Zamawiający dopuszcza również format .rar3.
3) Zamawiający wskazuje formaty danych, w szczególności wśród wskazanych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247), w jakich wykonawca powinien złożyć ofertę oraz
pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty: *.pdf, *.jpg (.jpeg), *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.txt,
lub *.xls4 ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
Złożenie przez wykonawcę oferty, oświadczeń i dokumentów w innym formacie, będzie stanowić
podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp: „Art. 226 ust.1. pkt 6)
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”.
Powyższy wymóg nie dotyczy dokumentów niewystawianych przez upoważnione podmioty, takich jak
zaświadczenia z ZUS, US i KRK – wystawione w postaci elektronicznej. Dokumenty te, wykonawca
przedkłada zamawiającemu w oryginale.
4) Zgodnie z § 10 Rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), dokumenty elektroniczne w postępowaniu
spełniają 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;
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.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż oferta, podmiotowe i przedmiotowe środki
dowodowe, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
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informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o
których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452).
6) Zgodnie z § 12 Rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), środki komunikacji elektronicznej w
postępowaniu służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1
Rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), umożliwiają identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.
7) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Grażyna Burska tel. 77 4113851 w. 134, e-mail: gspskarb@gmsil.com;
Katarzyna Rakocińska, tel. 77 4113851 w. 133, e-mail: gzsskarbbud1@gmail.com
8) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem ePUAP. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na stronie
http://gzsskarbimierz.bipbrzeg.pl/
9) 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: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED
lub ID postępowania z miniPortalu).
10) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub
niedziałania ePUAP wykonawca może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty
elektronicznej, na adres gspskarb@gmail.com z zastrzeżeniem że Ofertę wykonawca może złożyć
wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
11) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej. 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 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
12) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający
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nie udzieli wyjaśnień w ustawowym terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia ofert.
13) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na
stronie internetowej http://gzsskarbimierz.bipbrzeg.pl/ na której zamieszczona jest SWZ.
14) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
udostępnia na stronie internetowej http://gzsskarbimierz.bipbrzeg.pl/ na której udostępniona jest
specyfikacja.
15) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267
ust. 2 pkt 6 uPzp.
16) Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią.

VIII.

1.

2.

3.

4.

5.

FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ
OFERTY
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie i w sposób określony
w przepisach rozporządzenia 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. poz. 2452).
Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, pełnomocnictwo, sporządza
się w postaci elektronicznej, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 uPzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia PRM).
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 2 powyżej, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, 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 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w
§ 3 ust. 1 Rozporządzenia PRM (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia PRM).
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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 (§ 4 ust. 1
Rozporządzenia PRM)
Podmiotowe środki dowodowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
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W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców
7. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6
ust. 1 Rozporządzenia PRM).
8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia PRM).
9. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą
2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia PRM, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4
Rozporządzenia PRM).
11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, 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 (§ 6 ust. 5 Rozporządzenia PRM).
12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7
ust. 1 Rozporządzenia PRM).
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia PRM).
14. Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12 powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą
2) pełnomocnictwa – mocodawca.
6.
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15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w pkt 12 powyżej, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 Rozporządzenia PRM).
16. W przypadku przekazywania w postępowaniu 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
Rozporządzenia PRM).
17. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia PRM dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać
łącznie następujące wymagania:
1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym nośniku danych
2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku
4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem
kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym
2. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie się z Instrukcją użytkownika systemu dostępną na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu musi zostać opatrzona właściwym podpisem
elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą
wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy.
Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej
zaszyfrowania.
4. Przygotowaną ofertę należy zaszyfrować. Szyfrowanie ofert zostało opisane w Rozdziale IV
Instrukcji użytkownika systemu.
5. Wykonawca składa ofertę za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePuap.
Na Platformie ePuap będą dostępne dwa formularze:
- Formularz do Komunikacji
- Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
Ofertę należy złożyć formularzem do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
6. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal Formularz do
złożenia poprzez złożenie:
1) wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SWZ);
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2)

wypełnionego i podpisanego oświadczenia (art. 125 ust 1 uPzp wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SWZ) oraz, o ile dotyczy, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
3) pełnomocnictw do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy)
4) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS,
CEDiG);
*Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i
opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia MRPiT);
5) (o ile dotyczy) 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;
6) (o ile dotyczy) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.4 uPzp.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem
wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,
poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę
(osoby) reprezentujące wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowane.
8. Ofertę oraz oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
9. Oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
10.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (art. 125
ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
11.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.
12.Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - należy wpisać nazwy
wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
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13.Zamawiający żąda wskazania w ofercie podwykonawcy oraz części zamówienia, których
wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom (jeżeli są już znani).
14. 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. Wykonawca złoży nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę
wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i
1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp. Informacje, które
wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki
powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
16. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 226 uPzp.
17. UWAGA! Zamawiający zaleca, aby wykonawcy składali oferty co najmniej na kilka godzin przed
upływem terminu składania ofert, aby ewentualne problemy techniczne związane z
funkcjonowaniem ePUAP-u nie uniemożliwiły złożenia ofert w wyznaczonym terminie.

XI.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za
pośrednictwem ePUAP do dnia 25.08.2021r, do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2021r o godz. 12.15 z zastrzeżeniem postanowień art. 222
ust. 1 uPzp.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie ofert,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego,
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6. 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.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania http://gzsskarbimierz.bipbrzeg.pl/.
W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię Internetu, czy problemy
techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim
wyprzedzeniem.
7. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Składanie ofert przez https://miniportal.uzp.gov.pl/ jest dla wykonawców bezpłatne.
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XII.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1) W cenę oferty należy wliczyć:
a) opłaty za prąd, gaz, woda kanalizacja itp. związane z realizacją zamówienia w miejscach
przygotowywania i wydawania posiłków,
b) podatek od nieruchomości,
c) wysokości najmu pomieszczeń i urządzeń,
d) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
e) koszty dowozu posiłków,
2) Opłaty wymienione w punktach a), b), c) są ponoszone przez Wykonawcę dodatkowo poza
przedmiotem zamówienia (na podstawie umowy dzierżawy pomieszczeń (kuchnia, jadalnia) i
urządzeń (wyposażenie kuchni) stanowiących własność Zamawiającego.
3) Wypełniony formularz oferty cenowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ powinien
zawierać cenę ofertową za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisanymi powyżej z
uwzględnieniem kosztów związanych z zakupem produktów, przygotowaniem posiłków, dowozu i
wydania posiłków oraz wymaganych opłat z tytułu dzierżawy i wymaganych opłat i podatków za
całość zamówienia.
4) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a
także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
5) Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą całość zamówienia. Nie
prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
6) Cena ofertowa, musi uwzględniać wszystkie wymagania określone przez zamawiającego.
Podstawa wyliczenia ceny ofertowej powinna być oparta na rachunku ekonomicznym i kalkulacji.
7)
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie
odrzucona.
8) Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
9)
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Cena stanowiąca opłatę musi być wyrażona w wartościach dodatnich. Podanie przez
wykonawcę wartości ujemnej ceny spowoduje odrzucenie oferty przez zamawiającego.
10)
Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do 1 gr, tj zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
11)
W cenie ofertowej należy uwzględnić cenę netto plus obowiązujący podatek VAT.
12)
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w ogłoszeniu.
13)
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze
ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty „C” – 70%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca
najniższą cenę ( brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów ( po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku –końcówki
poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu
wg wzoru:
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Cena min
„C” = ------------------Cena bad

x 100 pkt x 70 %

gdzie:
„C” – ilość punktów przyznana za kryterium cena brutto
C min – cena oferty z najniższą ceną brutto ( zł )
C bad- cena oferty badanej brutto ( zł)
70% - waga kryterium „C”

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto oferty, określona przez
Wykonawcę w punkcie 2 Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).

2. Termin płatności „P” -10%
Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Przy ocenie oferty w kryterium termin płatności („P”) najwyżej będzie punktowana oferta
Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy termin płatności w formularzu oferty w punkcie 2 (Załącznik
nr 1 do SWZ), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru:
P bad
„P” = --------------

x 100 pkt x 10 %

P max
gdzie:
„P” – ilość punktów przyznana za kryterium „termin płatności”
P bad – termin płatności wynikający z ofert badanej (w dniach)
P max – najdłuższy termin płatności wykazany w ofercie (w dniach)
10% – waga kryterium „P”
3.Wymogi techniczne „T” -20%
Dania dostarczane w termosach gastronomicznych, trzymające temperaturę do 8
godzin.

Przy ocenie oferty w kryterium wymogi techniczne („T”) najwyżej będzie punktowana oferta
Wykonawcy, który zaoferuje w/w wymogi techniczne w formularzu oferty w punkcie 3 (Załącznik
nr 1 do SWZ), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru:
T bad
„T” = -------------

x 100 pkt x 20 %

T max
gdzie:
„T” - ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „ termin płatności”
T bad - termin płatności wynikający z oferty badanej ( w dniach)
T max - najdłuższy termin płatności wykazany w ofercie ( w dniach)
20% - waga kryterium „T”
Łączna punktacja T wyliczana będzie ze wzoru:
P = C x 70 % + P x 10 %+T x 20%

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka komisji,
wynosi 100.
W przypadku braku wypełnienia pkt. 2 w formularzu oferty Zamawiający uzna i przyjmie
do wyliczenia kryterium, że termin ten wynosi 14 dni
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XIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni,
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika wykonawcy, niezbędne jest przedstawienie
pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej
czynności prawnej.
7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy
zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy pomiędzy
wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
8. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania
umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
9. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy,
uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
10. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających uprawnienie do realizacji przedmiotu umowy.
11. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

XVII.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy.
2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Załączniku nr 5 do SWZ.
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XVIII.

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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. 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.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
11.
Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zawarte zostały w
dziale IX ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453).

XIX.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania.
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XX.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle, 49318 Skarbimierz, ul. Akacjowa 27, Tel. 77 4113851, www.gzsskarbimierz.pl; inspektorem ochrony
danych osobowych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle jest Pan/Pani Bogusław
Dziadkiewicz radca prawny, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z wykonywaniem czynności związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym– w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej uPzp - Dz.U.z 2019r., poz. 2019 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do
uPzp.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, 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.
5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp.
6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały
profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9 . Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu 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.
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XXI.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej treść
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Formularz oferty
Oświadczenie
wykonawcy
dotyczące
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (składane z Ofertą)
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (jeżeli dotyczy
składane z Ofertą)
Oświadczenie wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby / o aktualności
danych zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 uPzp
(składane na wezwanie)
wzór/projekt umowy

Specyfikację warunków zamówienia
Zatwierdził/a ___________
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Załącznik nr 1 do SWZ
........................................, .............................
miejscowość
data
......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy : ..............................................................................................................................
Forma prowadzonej działalności : ...........................................................................................................
Adres : .................................................................................................................................................
Województwo : .....................................................................................................................................
Tel / Fax / e-mail : ................................................................................................................................
NIP : ........................................... REGON : ..........................................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w
Skarbimierzu Osiedle dot. Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, ul. Akacjowa 28,
49-318 Skarbimierz Osiedle, Szkoły Filialnej w Lipkach, ul. Szkolna 2, 49-300 Brzeg”.
Znak postępowania ………………………. z dnia 06-08-2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych i stronie internetowej Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle oferujemy wykonanie
zamówienia w zakresie określonym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:
OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA
CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ BRUTTO:………………………………złotych
Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 28,
wsad do kotła ……….... zł. koszt przygotowania i transportu …….…. zł.
Szkoła Filialna w Lipkach, ul. Szkolna 2
wsad do kotła …….….. zł. koszt przygotowania i transportu ………... zł.
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
zamówienia w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego i rozładunku.
2.Oświadczamy, że termin płatności wynosić będzie ……...... dni
od daty wystawienia faktury (w
przypadku braku wypełnienia pkt. 2 Zamawiający uzna i przyjmie do wyliczenia kryterium, że termin ten
wynosi 14 dni).
3. Oświadczamy, że dania będą przygotowywane w piecu konwekcyjno-parowym, dania dostarczane w
termosach gastronomicznych, trzymające temperaturę do 8 godzin, czas dostarczenia dań do 15 minut w
całym okresie realizacji.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, i przyjmujemy je. Akceptujemy SWZ wraz z ewentualnymi
zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz zmianami wprowadzonymi przez
Zamawiającego oraz zdobyliśmy konieczne informacje , potrzebne do właściwego przygotowania
oferty.
5. Oświadczamy , że jest nam znany , sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tzn.
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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7. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ akceptujemy bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, iż podlegamy stałemu nadzorowi właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej
lub Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.).
9.Dysponujemy środkiem/środkami transportu spełniającymi warunki wymagane do przewozu żywności .
10.Dysponujemy lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne
dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
12. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. od
02 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
wolnych od zajęć
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. oferujemy realizację zamówienia określonego w SWZ;
2. zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty;
3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4. w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy
umowę na warunkach określonych w SWZ;
5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
6. przedstawione w projekcie umowy warunki płatności akceptujemy;
7. zastrzegamy, że informacje zawarte w dokumentach na stronach: ……………………………….
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U 2018 r. , poz.419,1637 ze zm.).
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………
telefon/fax ……………………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………
osoba do kontaktu/telefon …………………………………………………………
....................................., dnia ............................. 2021 r.
……………………………………………………………
Podpis(y) osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Uwaga!
Należy złożyć podpisy (parafki) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej stronie formularza
ofertowego.
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Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. dalej ustawy Pzp )
(składane z Ofertą)
Dane wykonawcy
__________________________________
Pełna nazwa wykonawcy/ numer NIP

__________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

__________________________________
Adres e-mail

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.

GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W
SKARBIMIERZU OSIEDLU DOT. GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SKARBIMIERZU OSIEDLE, GMINNEGO
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BRZEZINIE, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W LIPKACH, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W
ŁUKOWICACH BRZESKICH
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA OBIADÓW DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Warunków Zamówienia Rozdział V.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
____________________________________________________________________ ustawy Pzp.*
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1)

3. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
podjąłem następujące czynności _____________________________________________________*
(należy wymienić wszystkie podjęte przez wykonawcę czynności)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział V, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: __________________________________________________________________________
w następującym zakresie: ___________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Wykonawca/właściwie umocowany przedstawiciel podpisuje dokument w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Jednocześnie wskazuję, że nw. podmiotowe środki dowodowe, zamawiający może uzyskać za pomocą
następujących 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*:
1) __________________________________________________________________
(nazwa podmiotowego środka dowodowego oraz adres pod którym zamawiający może uzyskać dostęp)

2) __________________________________________________________________
(nazwa podmiotowego środka dowodowego oraz adres pod którym zamawiający może uzyskać dostęp)
*Niepotrzebne skreślić
Uwaga:
1.

2.
3.

Zgodnie z treścią art. 125 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa art. 110 ust. 2.
oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lub podmiotu udostępniającego zasoby lub jednego z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).
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Załącznik nr 3 do SWZ
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
o którym mowa w art. 118 ust.1 ustawy Pzp
(art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. dalej ustawy Pzp)
(jeżeli dotyczy składane z Ofertą)
Dane podmiotu udostępniającego zasoby
__________________________________
Pełna nazwa wykonawcy / numer NIP
__________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
__________________________________
Adres e-mail
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.
„Przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w
Skarbimierzu Osiedle dot. Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, ul. Akacjowa 28,
49-318 Skarbimierz Osiedle, Szkoły Filialnej w Lipkach, ul. Szkolna 2, 49-300 Brzeg”.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Warunków Zamówienia Rozdział V w zakresie
___________________________________________________________________________________
(należy wskazać warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby
podmiotu udostępniającego)
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. _________________________________________________________________________ ustawy
Pzp.
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1
3. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
podjąłem następujące czynności _____________________________________________________
(należy wymienić wszystkie podjęte przez podmiot udostępniający czynności)

Podmiot udostępniający zasoby/właściwie umocowany przedstawiciel
podpisuje dokument w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Uwaga:
4.

5.
6.

Zgodnie z treścią art. 125 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa art. 110 ust. 2.
UWAGA: oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy .
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Załącznik nr 4 do SWZ
Dane wykonawcy* / Podmiotu udostępniającego zasoby*
__________________________________
Pełna nazwa wykonawcy
__________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
__________________________________
Adres e-mail
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*
O AKTUALNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU
o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej ustawa Pzp
(składane na wezwanie)
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na zadanie pn. PRZYGOTOWANIE I
„Przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w
Skarbimierzu Osiedle dot. Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, ul. Akacjowa 28,
49-318 Skarbimierz Osiedle, Szkoły Filialnej w Lipkach, ul. Szkolna 2, 49-300 Brzeg”.

składając ofertę na wykonanie zadania
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy*/Podmiotu udostępniającego zasoby*)
___________________________________________________________________________
oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
złożonym wraz z Ofertą w formie Załącznika nr 2*/3* do SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia są aktualne.
*niepotrzebne skreślić

Wykonawca*/Podmiot udostępniający zasoby*
właściwie umocowany przedstawiciel
podpisuje dokument w formie elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
7. UWAGA: oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy .
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Załącznik nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA ……………………/……
o wykonanie usługi
zawarta w dniu .....................r. w Skarbimierzu Osiedle pomiędzy Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz NIP: 747-050-05-48 – Gminnym Zespołem Szkół w Skarbimierzu Osiedle, ul. Akacjowa
27, 49-318 Skarbimierz reprezentowanym przez:
Grażynę Burską - Dyrektora Szkoły zwanym dalej
„Zamawiającym” z jednej strony,
a ……………………………………………………………………. z
siedzibą
w…………………………... przy
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego w
…………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP…………., Regon……………… lub
(imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) ……………., prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa)
……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej)
…………………………………… , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
reprezentowanym przez ………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony,
zwani łącznie „stronami”, a każdy z osobna „stroną”
o następującej treści :
§1 Zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1. i

art. 39 -46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.) powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot
zamówienia – wykonanie usługi w ramach zadania pn. „„Przygotowanie i dowóz obiadów
dwudaniowych dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle dot. Gminnej Szkoły
Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, ul. Akacjowa 28, 49-318 Skarbimierz Osiedle, Szkoły Filialnej
w Lipkach, ul. Szkolna 2, 49-300 Brzeg”.

zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………..r..
1.1 Przedmiot zamówienia dotyczy przygotowania i dostarczenia posiłków:
a) w ilości do 100 obiadów dziennie do Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle
b) w ilości do 40 obiadów dziennie do Filialnej Szkoły Podstawowej w Lipkach
§2. Obiady dwudaniowe muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające

z aktualnych norm żywienia, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
§3.1. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym z tzw. punktach zbiorowego

żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z
pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych posiłków w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości
posiłków. Zamawiający zobowiązuje się uzgodnić z Wykonawcą ilość posiłków do godziny 9:00 w dniu
bieżącym odbioru posiłków.
3.2. Jadłospis na cały kolejny tydzień należy dostarczać najpóźniej w piątek w tygodniu poprzedzającym
do godz. 14:00.
3.3. Posiłki będą dostarczane od godziny 11:30 do 12.00 dla przedszkola środkiem transportu zgodnym z
obowiązującymi normami higieny na koszt Wykonawcy do pomieszczenia wydawalni posiłków.
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3.4.Odbiór posiłków odbywać się będzie w miejscu wyznaczonym tj. w wydawalni Zamawiającego.
3.5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i transportu

posiłków zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z . z 2018r., poz. 1541
z późn. zm) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz. U. 2016r., poz.1154),Rozporządzeniu (WE) nr
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków
spożywczych oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia.
3.6.W sytuacji wyjątkowej spowodowanej czynnikami losowymi i niedostarczeniem posiłku Wykonawca
obowiązany jest do zakupu suchego prowiantu o wartości ceny obiadu brutto.
3.7. O czystość termosów, ich wyparzanie i dezynfekcję zadba Wykonawca i on ponosi pełną
odpowiedzialność w zakresie Sanepidu.
3.8. Posiłki winny być przygotowywane w lokalu gastronomicznym (zakładzie) spełniającym wymagania
higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki
spożywcze.
3.10. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie wyglądu, smaku, zapachu potraw wskazujących
na nieprzydatność posiłku do spożycia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt
badania bakteriologicznego próbek pokarmu wątpliwej jakości.
3.11. Wykonawca ma obowiązek wdrożenia i utrzymania systemu HACCP zgodnie z obowiązującymi
przepisami przez cały okres trwania umowy.
3.12.Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w okresach miesięcznych, na
podstawie faktur częściowych w terminie 14 dni, od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
3.13. Posiłki mają być dostarczone odpowiednio środkiem transportu zgodnym z obowiązującymi
normami higieny na koszt Wykonawcy i wniesione do pomieszczenia wydawalni posiłków.
3.14. Obiady muszą być :
a) zgodne z gramaturą i proporcjami z jadłospisem,
 dogotowane, dosmażone, nieprzypalone , nierozgotowane , mają mieć apetyczny wygląd,
 zgodne z jadłospisem na dany dzień,
 muszą posiadać odpowiednią temperaturę, konsystencję i wartości odżywcze,
e) bez zanieczyszczeń znalezionych w potrawach, wynikających z zaniedbań (kawałki folii,
sznurków, piasek, owady, włosy- itp.),
§ 4. 1. Dostawa posiłków następować będzie od 11.30 do godziny 12:00,
4.2 Dostarczanie posiłków musi odbywać się od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od
zajęć.
4.3 Posiłki mają być dostarczane środkiem transportu zgodnym z obowiązującymi normami higieny na
koszt Wykonawcy i wniesione do pomieszczenia wydawalni posiłków.
4.4 Odbiór posiłków odbywać się będzie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego tj. w wydawalni.
4.5 Wykonawca musi zapewnić transport obiadów własnymi termosami gastronomicznymi (termosami,
zapewniającymi właściwą ochronę i temperaturę żywności oraz jakość przewożonych potraw).
Termosy oraz inne naczynia do przewożenia obiadów powinny być czyste i domyte.
4.6 Wykonawca zobowiązany jest zabierać termosy do mycia w tym samym dniu, w którym dostarczył
obiad.
4.7 O czystość termosów, ich wyparzanie i dezynfekcję zadba Wykonawca i on ponosi pełną
odpowiedzialność w zakresie Sanepidu
4.8 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji odpadów kuchennych we własnym
zakresie i na własny koszt, dostarczając w tym celu odpowiednią ilość pojemników
§ 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i transportu
posiłkówzgodnie z: zasadami
określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(- tekst jednolity
Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm. ), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w
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sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz.1154), rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków
do żywności, Rozporządzeniu(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004r.w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz.U.UE L 139 z dnia
30 kwietnia 2004r.),
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i
Żywienia w sprawie
norm wyżywienia i jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz innymi obowiązującymi
przepisami w zakresie żywienia.
§ 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ stanowiącym integralną część
umowy.
§ 8.1. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i
propozycje dotyczące realizacji umowy i dołożą wszelkich starań dla usunięcia ewentualnych utrudnień w
realizacji przedmiotu zamówienia.
8.2. Wykonawca oświadcza, że będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby
wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na gotowaniu, pomocy kuchennej,
intendenta, nadzorowaniu osób. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (- sam lub przez inne służby
np. PIP) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób
wymienionych w wykazie na umowę o pracę.
8.3. Postanowienia ust. 2 stosuje się również do Podwykonawców z zachowaniem postanowień § 12 ust.1
pkt h).
§ 9. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: od 02 września 2020 r. do 24 czerwca 2021 r.
§ 10.1. Podstawą wynagrodzenia jest faktyczna ilość wydanych obiadów/posiłków całodziennych,
uzależniona od ilości uczniów/dzieci pomnożona przez cenę obiadu.
Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 28,
wsad do kotła ……….... zł. koszt przygotowania i transportu …….…. zł.
Szkoła Filialna w Lipkach, ul. Szkolna 2
wsad do kotła …….….. zł. koszt przygotowania i transportu ………... zł.

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
zamówienia w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego i rozładunku.
§ 11.1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w okresach miesięcznych,
wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami na adres:
Nabywca:
Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49- 318 Skarbimierz NIP: 747-050-05-48

Odbiorca:
Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle, ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz, na

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie ………… dni, od daty prawidłowo
wystawionej i złożonej faktury u Zamawiającego.
11.2 Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 13.1. Za niewykonanie usługi Zamawiający traktował będzie także usługi, których jakość nie spełnia
wymogów określonych w § 1.
13.2. Za niewykonanie usługi Zamawiający traktował będzie trzy notatki służbowe dotyczące
niespełnienia wymogów, spisane na okoliczność np.:
a) niezgodności gramatury i proporcji z jadłospisem,
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b) niedogotowania, niedosmażenia, przypalenia, rozgotowania potrawy, nieapetycznego wyglądu
potrawy (np.: źle potłuczone, sine ziemniaki),
c) w przypadku dostarczenia dania niezgodnego z jadłospisem na dany dzień, o ile nie zostało to
uzgodnione wcześniej z Zamawiającym,
d) za niskiej temperatury dostarczonych posiłków, nieodpowiedniej konsystencji ,
e) zanieczyszczeń znalezionych w potrawach, wynikających z zaniedbań (kawałki folii, sznurków,
piasek, owady, włosy- itp.),
f) niedomytych, brudnych termosów i innych naczyń, w których dostarczane są potrawy.
g) brak systemu HACCP.
14.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w następujących okolicznościach:
a) jeżeli Wykonawca oświadczy, że zaprzestaje wykonywania usługi,
b) nałożenia trzeciej z kolei kary wynikającej z zapisów zawartych w § 12 ust. 1 lit. c i d. c)
nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający dalsze wykonywanie
posiłków,
Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, który uniemożliwi dalsze wykonywanie
posiłków.
jeśli Zamawiający stwierdzi , że Wykonawca nie spełnia warunków sanitarnoepidemiologicznych odpowiednich do wykonywania posiłków,( w tym nie posiada systemu
HACCP)
14.2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
14.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
14.4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.
14.5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za
usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
14.6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzają w terminie 2 dni od daty
odstąpienia, protokół wykonanych usług, który stanowić będzie w tym przypadku podstawę do
ostatecznego rozliczenia przedmiotu zamówienia.
§ 15.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron
15.2 Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 16.1 Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu
umowy jest Pani Grażyna Burska - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle , tel.
774113851
§ 17.1. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy należy przestrzegać przepisów 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 oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych.
17.2.W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w
zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający - jako administrator danych
osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty
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odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się
pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.
17.3.Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot
umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z
późn. zm. ), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) a także przepisy regulujące ochronę danych osobowych oraz
ochronę informacji poufnych.
§ 20. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 21. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.
Integralną część umowy stanowi :
1) Oferta Wykonawcy,
2) SWZ.
WYKONAWCA
…………………..

ZAMAWIAJĄCY
………………………
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