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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pod nazwą:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
i kuchennych do Internatu Technikum Nr 1
w Zespole Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Sporządziła:
Magdalena Walczak

Zatwierdziła:
Monika Kozber
Dyrektor szkoły

Wronki, dnia 29 października 2018 r.

Definicje
Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
1.

Wykonawca

2.

Zamawiający

3.

Kierownik
Zamawiającego

4.

Ustawa Pzp

5.

Przedmiot
zamówienia,
zamówienie

6.

SIWZ

7.

Oferta

8.

CPV

9.

Konsorcjum

10.

Lidera konsorcjum

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Powiat Szamotuły, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Leśna 17,
64-510 Wronki
osoba, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest
uprawniona do zarządzania Zamawiającym.
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z 2016 poz1012)
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych i kuchennych do Internatu
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we
Wronkach
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami sporządzona dla
niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami art. 36 ustawy Pzp.
zestaw wszystkich dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającego
w SIWZ. Inne dokumenty, oświadczenia nie są traktowane jako oferta.
kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień, za pomocą którego dokonuje się
opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób/podmiotów. Należy
je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo
wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie
konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją
zamówienia. W szczególności lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań,
do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz
i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Leśna 17, 64-510 Wronki
reprezentowany przez Monikę Kozber wyznaczoną w trybie art. 16 ust. 4 ustawy jako
Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na
rzecz następujących jednostek organizacyjnych:
Adres:
Powiat Szamotuły
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
ul. Leśna 17, 64-510 Wronki
e-mail sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl, faks 672 540 213, www.szkolanalesnej.edu.pl
NIP: 787-20-93-967 REGON 000767428
godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00.

tel. +48 067 254 02 13 fax

+48 067 254 02 13
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
WWW.szkolanalesnej.edu.pl

II.
1.

2.

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie udzielania zamówień publicznych – przetarg
nieograniczony - zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 Pzp o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zmianami).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą artykułów żywnościowych, według
grup od I do XVIII:
Grupa I – świeże owoce (CPV 15300000-1)
Grupa II – przetworzone owoce (CPV 15330000-0)
Grupa III – warzywa (CPV 15300000-1, 03212100-1)
Grupa IV – mrożonki (CPV 15330000-0)
Grupa V – jaja (CPV 03142500-3)
Grupa VI – oleje roślinne (CPV 15421000-5)
Grupa VII – produkty przemiału ziarna, skrobi (CPV15600000-4)
Grupa VIII – różne produkty spożywcze (CPV:15800000-6, 15830000-5, 15840000-8,
15850000-1, 15860000-4, 15890000-3, 15871200-6)
Grupa IX – ryby przetworzone i konserwowane (15200000-0, 15210000-3, 15234000-7,
15241000-9)
Grupa X – chleb i pieczywo (CPV 15810000-9, 15811100-6)
Grupa XI – produkty piekarskie (CPV 15812100-4)
Grupa XII – produkty mleczarskie (CPV 15510000-6, 15530000-2, 15540000-5, 15551000-5)
Grupa XIII – mięso wieprzowe, wołowe (CPV15000000, 15100000-9, 15111000-9,
15111200-0, 15113000-3)
Grupa XIV – świeży drób (CPV 15112130-6, 15112300-9)
Grupa XV – wędliny wieprzowe, wołowe (CPV 15130000-8, 15131130-5, 15131200-7)
Grupa XVI – wyroby z drobiu (CPV 15131500-0)
Grupa XVII – przyprawy (CPV 15871000-4, 15872000-1)
Grupa XVIII – artykuły kuchenne (CPV 39222000-4,39223000-1)
Oferowane artykuły spożywcze muszą być dobrej jakości, posiadać wymagane prawem atesty
dopuszczające żywność do spożycia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych i kuchennych w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według grup wykazanych w załącznikach od 1 do 18
2. Dostawa będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne, faksem lub e-mailem
pracownika Internatu:
a) w ilościach określonych w zgłoszeniu,
b) w czasie określonym w zgłoszeniu,
c) dopuszcza się minimum 3-dniowe wyprzedzenie zamówienia,
d) w dniach od poniedziałku do soboty.

3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Magazyn Internatu Zespołu Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich ul. Leśna 17A, 64-510 Wronki (tel. 067 25 40 743).
4. Koszty transportu związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy podane w grupach przez
Zamawiającego są przykładowe. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie
pod warunkiem, że posiadać on będzie te same walory smakowe i właściwości co
produkty podane przykładowo.
IV.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich
(PLN).
VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 18 części.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących jedną z części lub
więcej części. Maksymalna liczba części zamówienia, na które oferty częściowe może
złożyć jeden Wykonawca wynosi 18.
4. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej grupie.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie dokonany
odrębnie dla każdej części zamówienia.
6. Opis każdej z części przedmiotu zamówienia:

VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia
2019 r.
VIII. PODWYKONAWCY
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy.
IX.

WARUNKI UDZIAŁU
WYKLUCZENIA

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

PODSTAWY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dostawy spełniają wymogi jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w
ramach żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty zgodnie z art.52c
ust. 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2015, poz 594 z późn. zmianami)
c) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w sprzedaży artykułów spożywczych,
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
e) posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.
3. Wykonawca posiada stosowne atesty lub świadectwa na artykuły żywnościowe
dopuszczające do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy, lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1
ustawy
Pzp,
Wykonawca
winien
przedłożyć
oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie
ogłoszonego SIWZ – załącznik nr 19 do SIWZ,
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1.pkt 2 ustawy Pzp
Wykonawca złoży Oświadczenie określające wymogi jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty zgodnie z art.52c ust. 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2015, poz 594
z późn. zmianami) – załącznik nr 20 do SIWZ,
3. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie
X.

o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 21 do SIWZ,
4.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia
na
stronie
internetowej
informacji,
o
której
mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 22, listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w
sytuacji kiedy w oświadczeniu (Załącznik nr 4) potwierdził taką przynależność Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na
zdolności lub sytuacje innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń o których mowa w
ust. 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.

5. Oświadczenie, że Wykonawca posiada stosowne atesty lub świadectwa na artykuły
żywnościowe dopuszczające do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Oświadczenie W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w szczególności:
a) Aktualne zaświadczenie właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub
Inspekcji Weterynaryjnej, że Wykonawca podlega stałemu nadzorowi tej Inspekcji,
zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. Nr 171 z dnia 27 września 2006 roku, poz. 1225 z późniejszymi zmianami),
b) Oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zezwolenie właściwego Powiatowego
Lekarza Weterynarii na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu
żywności pochodzenia zwierzęcego (zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 roku o
produktach pochodzenia zwierzęcego z późniejszymi zmianami) lub aktualne
zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu) na
prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu żywności (zgodnie z ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi
zmianami).
7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
8.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 19-22

9.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty określone w ust 19-22 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.

XI. INNE DOKUMENTY:
Wykonawca ponadto przedkłada:
1. Formularz ofertowy (sporządzony według formularzy stanowiących załączniki nr od 1 do
18 do SIWZ). Formularz ofertowy należy sporządzić w oparciu o formularz cenowy
Zamawiającego. W formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia
wszystkich pozycji. Wycenione winny być wszystkie elementy. Wykonawca nie ma
prawa do dokonywania zmian w przekazanym formularzu cenowym (np. dopisywania
pozycji, zmiany ilości, itp.). Formularz ofertowy musi być sporządzony na podstawie i w
układzie formularza przekazanego przez Zamawiającego. Wszystkie wartości należy
wpisywać po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie
publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej).
DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU – DOTYCZĄCE
PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
1. Dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2 stosuje się
odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

XII.

XIII.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka
korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują faksem na numer: 67 25 40 213, drogą elektroniczną na adres
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego z powołaniem
się w piśmie na numer i nazwę postępowania.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień, zapytań, informacji.
4. Wszelką korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła na adres
Zamawiającego, przed upływem terminu.
5. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami pod numerem (67) 25 40 213 –
Walczak Magdalena.
6. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
XIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca zostaje związany złożoną przez
siebie ofertą 30 dni, od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przez
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymogi formalne:
a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną grupę. Złożenie większej
liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez Wykonawcę na daną grupę.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
d) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
e) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, tj. z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” lub innym
równoznacznym i podpisem Wykonawcy za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy
złożyć w formie oryginału, tj. z własnoręcznym podpisem mocodawcy. Możliwe jest
jedynie przedłożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.

f) Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w
rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
g) Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty
należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w
rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
h) Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą
osobę składającą podpis.
i) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
j) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz
parafowane przez Wykonawcę.
k) Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty wraz z załącznikami oraz
połączenie w sposób trwały.
l) W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez
Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą
w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
m) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci lub czytelny podpis w przypadku pieczęci
imiennej. Ponadto w przypadku pieczęci imiennej Zamawiający dopuszcza użycie
pieczęci firmowej pod warunkiem, że jej treść obejmuje nazwisko(-a) osoby (-ób)
podpisującej (-ych) ofertę.
n) Wszystkie nie zapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie,
Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku,
gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje:
„nie dotyczy".
o) Dokumenty lub informacje załączone do oferty a stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa
Wykonawca
musi
opatrzyć
nazwą
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy
braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści
oferty może ujawnić na podstawie art. 8 ustawy Pzp. W przypadku zastrzeżenia przez
Wykonawcę informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych
zastrzeżenie nie będzie obowiązywało. Dotyczy to np. jawnego otwarcia ofert i zapisu
wynikającego z art. 86 punkt 4 ustawy Pzp.
2. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Opakowanie oferty:
a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie)
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert.

b) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem
Wykonawcy oraz opisane następująco:

…………………………………….
/nazwa (firma), adres Wykonawcy/
Adresat:
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich ul. Leśna 17, 64-510 Wronki
OFERTA
złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
Dostawa artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
Grupa……………………………………*
Znak sprawy: ZSNr1.271.ZP.5.2018
Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2018 r. godzina 10:30

………………………………………………………………………....................................................……………
* należy wpisać tą część, na którą Wykonawca składa ofertę. Jeżeli składa na kilka części wówczas należy
złożyć ofertę na każdą z części osobno.

c) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub
przypadkowe otwarcie oferty.

XVII.

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich
ul. Leśna 17, 64-510 Wronki (w sekretariacie szkoły), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

19 listopada 2018

do godziny

10:00

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich ul. Leśna 17, 64-510 Wronki – biblioteka szkolna:

w dniu

19 listopada 2018 r.

o godzinie

10:30

3. Tryb otwarcia ofert:
a) Otwarcie ofert jest jawne.
b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
c) Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby)
Wykonawców, ceny zawartej w ofercie.
d) Z otwarcia ofert zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.
e) Informacje odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający niezwłocznie
umieści na stronie internetowej szkoły oraz przekaże Wykonawcy, który nie był
obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek.
XVIII.

ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty:
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane opakowanie zmiany
oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku
„ZMIAN” opakowanie każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana
nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty:
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
XIX.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową, obejmującą każdą z poszczególnych części zamówienia, na podstawie
której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi wartość ogółem w zł
brutto.
2. Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia formularza cenowego. Wykonawca
określa cenę ofertową poprzez wskazanie dla każdej pozycji w formularzu cenowym: ceny
jednostkowej w zł netto, ceny jednostkowej w zł brutto, wartość w zł netto, wartość w zł
brutto, stawka podatku VAT. Po obliczeniu każdej z pozycji formularza cenowego należy
podsumować wartość ogółem w zł netto oraz wartość ogółem w zł brutto.
3. Wykonawca przed obliczeniem ceny oferty powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać
się z formularzem cenowym.

4. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.
koszty transportu.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość ogółem w zł brutto oferty Wykonawcy, tj.
ostateczną cenę wykonania zamówienia w zł brutto.
6. Wszystkie wartości podane w formularzu cenowym powinny być liczone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
7. Niedopuszczalne jest stosowanie upustów lub rabatów.
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie obliczenia będą prowadzone do dwóch miejsc po przecinku.
Jako najkorzystniejsza oferta zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
XX.

WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 1.
2. Zmiany w treści SIWZ:
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ
oraz zamieści na stronie internetowej, jeżeli SIWZ została udostępniona na tej stronie.
b) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia
zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana ta jest istotna,
w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia,
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich

spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach.
c) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający również przedłuży termin składania ofert.
d) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią dokonanej
zmiany, jako obowiązującą należy przyjąć treść zmiany SIWZ. Zmiany SIWZ
są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
XXI.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

1. Tryb badania i oceny ofert:
a) Ocena spełniania warunków określonych w SIWZ dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnia.
b) W przypadku niejasności, co do treści złożonych dokumentów Zamawiający wezwie
Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,
zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
d) Wykonawca, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów zostanie
wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 3.
e) Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania będą
rozpatrywane pod kątem odrzucenia z mocy art. 89 ustawy Pzp. Oferty odrzucone nie
będą uwzględnione w ocenie ofert.
f) Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
g) Oczywista omyłka to omyłka, której oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu
bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Omyłka pisarska to
m.in. mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone
opuszczenie wyrazu lub jego przekręcenie, błąd co do daty. Omyłka rachunkowa to
omyłka w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dokonaniu nieprawidłowego

działania arytmetycznego. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT nie
stanowi oczywistej omyłki rachunkowej.
h) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o poprawieniu omyłki, o której mowa w pkt 1 lit. f) nie zgodzi się na poprawienie tej
omyłki, zostanie odrzucona.
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
c) Złożenie w ofercie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ
lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, zgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
d) Wykonawca winien być świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny - kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3. Kryterium wyboru oferty:
a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania, nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
b) Kryterium oceny ofert stanowi:
Lp.
Nazwa kryterium
1
Najniższa cena

Waga
100 %

c) Do porównania i oceny ofert w powyższym kryterium zostanie zastosowany
następujący wzór:
Wc = (Cn : Cb) x 100
gdzie:
Wc – wartość punktowa ceny brutto
Cn – wartość ogółem najniższej oferty w zł brutto
Cb – wartość ogółem badanej oferty w zł brutto

d) Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane
warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo
zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o wyżej podane kryterium wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać
Wykonawca wynosi – 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
e) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
f) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XXII.

FORMALNOŚCI PROWADZĄCE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 lit a na stronie
internetowej
e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Wybrany Wykonawca po upływie terminu wyznaczonego na wnoszenie odwołań zostanie
powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy tj.
dwukrotnie nie stawi się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego celem
podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XXIII.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XXIV.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa
załączony projekt umowy.
XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy a także
innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które
nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców. Na czynności, te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 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.
12. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono
wpis.
14. Przepisy dotyczące odwołania znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej Rozdział
2 Odwołanie, art. 180 – 198 ustawy Pzp.
15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego, właściwego dla
siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej. Przepisy dotyczące skargi znajdują się w Dziale VI Środki ochrony
prawnej Rozdział 3 Skarga do sądu, art. 198a – 198g ustawy Pzp.
XXVI.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:
1) Załączniki nr od 1 do 18 – formularze ofertowe
2) Załącznik nr 19 – oświadczenie Wykonawcy
3) Załącznik nr 20 – oświadczenie Wykonawcy
4) Załącznik nr 21 – oświadczenie Wykonawcy
5) Załącznik nr 22 – oświadczenie Wykonawcy.
6) Załącznik nr 23 – wzór umowy

XXVII. KLAUZULA RODO
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:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich we Wronkach, ul. Leśna 17, 64-510 Wronki, e-mail
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl, faks 672 540 213, www.szkolanalesnej.edu.pl, NIP:
787-20-93-967, godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich
we
Wronkach
jest
Pani
Małgorzata
Śrama,
e-mail:
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl , tel.: 67 2540213
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych i kuchennych do Internatu Technikum Nr 1 w Zespole Szkół
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, (nr postępowania:
ZSNr1.271.ZP.5.2018) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wy znaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: 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.

