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I. INFORMACJE OGÓLNE: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie (dalej jako 

„Zamawiający”) 

Adres do korespondencji: 57-441 Bożków 89a 

tel: 74 871 42 75 

e-mail: sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl 

Strona internetowa: http://zsckr.bozkow.dolnyslask.pl/ 

Skrzynka ePUAP: DZSbozkow/SkrytkaESP 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości 

zamówienia mniejszej niż progi unijne którym mowa w art. 275 pkt 1)  ustawy z dnia 

11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. 1710) (dalej jako 

„ustawa Pzp”). Zastosowanie mają także akty wykonawcze do ustawy Pzp. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o 

jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP nakłada wymagania z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: szef kuchni, kucharze, technolog 

żywienia, kierowca, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 

2020 r. poz.1320 z późn.zm.). 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o 

których mowa w srt. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie nie jest podzielone na części i 

samodzielnie stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i 

dostawie posiłków śniadań, obiadów i kolacji do stołówki Zespółu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Bożkowie. Opis przedmiotu zamówienia stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

Wszystkie posiłki realizowane w ramach przedmiotowego postępowania muszą być 

przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca 

będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 

mailto:sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl
http://zsckr.bozkow.dolnyslask.pl/
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sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) 

łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Zastrzega się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonych posiłków. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezamawiania posiłków w okrasie przerw 

świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. 

4. Posiłki dostarczane będą do stołówki najpóźniej:  

 do godz. 7:00 śniadania; 

 do godz. 13:00 obiady; 

 do godz. 18:00 kolacje; 

 

IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Posiłki będą dostarczane w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo 

lub dodatkowo wolnych od nauki. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ust. 

1 ustawy Pzp oraz zapisami rozdziału VI nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną decyzję 

Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą do prowadzenia działalności 

gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobów gotowych dań 

kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu lub 

posiada zaświadczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o Wpisie do Rejestru 

Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej inspekcji 

Sanitarnej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego do dań kulinarnych 

na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunku. 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co 

najmniej 1 usługę cateringową polegającą na codziennym (od poniedziałku do piątku) 

przygotowaniu i dostarczaniu posiłków. 

 Wykonawca oświadczy, że w celu realizacji zamówienia dysponuje niezbędnymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi oraz dysponuje 

samochodem służącym do przewozu posiłków, na który została wydana ważna 

decyzja o spełnianiu wymogów sanitarnych. Zamawiający uzna za warunek spełniony 

jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku. 

 Na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 

jedną osobą – szefem kuchni posiadającym dyplom uzyskania tytułu zawodowego w 
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zawodzie kucharz małej gastronomii. – Załącznik nr 10 do SWZ 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 

108 ust.1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę: 

1.1. 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, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,  

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

1.2. 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 1.1.; 

1.3. 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 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5. 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; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę w oparciu  

o art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), tj.: 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, tj.: 

3.1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 pkt 4 ustawy 

Pzp, tj.: 

4 )w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

5. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 pkt 5 ustawy 

Pzp, tj.: 

5 )który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 pkt 7 ustawy 

Pzp, tj.: 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

7.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

7.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

7.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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8. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

8.1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na 

okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

8.2. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy 

osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 

wymienione  

w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 

odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres 

wykluczenia; 

8.3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

8.4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy 

Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

8.5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 

wykluczenia; 

9. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do 

SWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w art. 1, stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415) oraz 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 konkursu 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 
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VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. W przypadku 

polegania na zdolnościach lub  sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

Oświadczenie to składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej , opatrzonej podpisem zaufanym.   

3. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania.  

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona , do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

nasypujących podmiotowych środków dowodowych. 

a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.369), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej- zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ 

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji 

 Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje co najmniej 1 usługę cateringową polegającą na codziennym (od 

poniedziałku do piątku) przygotowaniu i dostarczaniu posiłków – załącznik nr 9 do 

SWZ 

c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – załącznik nr 10 do SWZ 

 

IX. PODWYKONASTWO  

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcą) transportu posiłków. 

2. Zamawiający zastrzega zgodnie z zapisami art. 121 ustawy Pzp obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących : przygotowania 

posiłków. 
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą oraz podał nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące podwykonawców. 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu polegać a zdolnościach technicznych lub zawodowych lub w sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać a zdolnościach  podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują świadczenie, do realizacji 

którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 3., 

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  okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia; 

c) Czy i w jakim zakresie podmioty udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający onienia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmiot udostępniający 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy Pzp, a 

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzą 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 warunku udziału w 

postępowaniu 

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
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ofert nie polegał on w danym okresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby.  

8. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 1 SWZ także 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale VII DWZ 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKA CYWILNA/KONSORCIUM) 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy 

dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej , z 

umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego 

niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej) . Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta powinna być podpisana w taki 

sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których niwa w rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wskazane wyżej warunku udziału w postępowaniu zostaną  uznane za spełnione, jeżeli 

jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których 

mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SWZ. 

 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIEŃ W TREŚCI SWZ 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem miniPortalu pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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odbywa się przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną ( Dz. U. z 2020 poz. 344). 

3. Ofertę, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, 

zobowiązanie przedmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w 

ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności txt, rtf, pdf, doc, docx, odt. 

Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się do 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami w zakresie złożenia oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w 

art.125 ust. 1 ustawy Pzp odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/. Natomiast składanie przez Wykonawcę 

oświadczeń (innych niż w zdaniu pierwszym), wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa sięelektronicznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, e-mail: sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl, 

5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 4 zdanie 

drugie, musi być zgodny 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). 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Paulina Hyla. 

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. 

8. 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). 

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" wynosi 

150MB. 

10. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

11. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

mini portalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z 

zakładki Postępowania. 

12. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 

się 

dopiskiem: DZS.26260.10.2022.PH  

mailto:sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl
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13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ zapośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat-

bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl z dopiskiem: DZS.26260.10.2022.PH  

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

16. Przedłużenie terminu składania ofert o których mowa w ust.15, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

18. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. 

 

XIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ, obejmować całość przedmiotu zamówienia 

i być 

sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ 

wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, 

2) oświadczenie o podziale zakresu zamówienia, po którym mowa w Rozdziale X 

ust.4 SWZ 

(jeżeli dotyczy), 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty: odpowiednie 

pełnomocnictwa ( jeżeli dotyczy), 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania 

oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 
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5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika",  dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl, 

8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z2020 r. poz.1913), wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym z Załączniku 3 i 4 

SWZ,(Załącznik nr 5 i 6 SWZ - jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę, 

10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu. 

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

13. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru. 

14. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

15. Dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

XV. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do 29.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1 Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o 

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania 

ofertą 

wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ  OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 31.10.2022 r. do godziny 9:00 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania trakcji na 

miniPortalu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 10:00 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu się w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następnie 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
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dokonywanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

XVII. OPIS I SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 

2 do SWZ cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie 

niezbędne  koszty związane z realizacją zamówienia. Cena za wykonanie przedmiotu 

zamówienia ma charakter ryczałtowy. 

2. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług, a w szczególności art. 3 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, który stanowi, 

że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena jednostkowa towaru 

(usługi) jest ceną ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub 

liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach. 

3. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

5. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem. 

6. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i 

pełną realizacją przedmiotu zamówienia, obejmującą kompleksową realizację 

przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w SWZ. 

7. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 

8. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

VAT. 

9. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawca 

powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z 

należytą starannością. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIESIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
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Lp., Nazwa kryterium Znaczenie kryterium ( w 

%) 

1 Cena ( C) 

 

80 

2 Czas realizacji reklamacji ( Crr) 

 

20 

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w ust. 1. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = l punkt 

4. Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru: 

                                                   C= ( Cn/Cb)x80 pkt 

gdzie: 

C- iloczyn punktów na kryterium cena, 

Cn- najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb- ocena oferty badanej, 

 

W kryterium „Cena" oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Punkty za kryterium „Czas realizacji reklamacji" zostaną przyznane w skali: 

Crr - do pół godziny -20 pkt. 

Crr - okres od pół godziny do 1,5 godziny - 7 pkt. 

Crr - powyżej 1,5 godziny - 0 pkt. 

Za czas realizacji reklamacji uznaje się czas dowozu wyżywienia spełniającego 

wymogi SWZ i 

zaakceptowanego jadłospisu. 

6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która 

otrzyma największą ilość punktów. 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w 

pkt. 1 obliczona na podstawie wzoru 

                                       Przyznana ilość punktów = C+ Crr 

Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w 

kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu 

drugim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 

cenę lub koszt. 
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XIX. INFORMAJCJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFRTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych i SWZ oraz, 

która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru 

ofert. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 

o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia ofert; 

3) Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie postanowień umowy 

stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie powinni, przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia 

publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, 

jak również o wszelkich ewentualnych formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione w celu zawarcia umowy. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w 

rozdziale XX SWZ. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie nakłada wymagań w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 



 

str. 18 
 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 

JEJ ZMIANY 

 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi Załącznik nr 7do SWZ i jest jej 

integralną częścią. W projekcie umowy Zamawiający określił istotne warunki umowy, 

a w szczególności terminy, warunki płatności i kary umowne oraz inne postanowienia, 

w tym warunki zmiany treści umowy, w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 

ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego na warunkach zawartych we wzorze umowy. 

3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu jednoznacznie akceptuje 

projektowane postanowienia umowy. 

4. Zmiana treści umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

5. Termin płatności faktur do 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego 

dokumentów rozliczeniowych. 

6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w złotych polskich (PLN). 

7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM 

 

1. Wykonawcom przysługują środki odwoławcze w dziale IX - Środki ochrony prawnej 

w art. 505 do art.590 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt.15 ustawy Pzp 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że: 
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1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Bożkowie 57-441 Bożków 89a; numer telefonu 74 8714275, adres email: sekretariat-

bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl;  

1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Bożkowie można skontaktować się pod nr telefonu: 748673070, (w 

godzinach pracy Zamawiającego), adres e-mail: iod@aigsc.pl;  

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 1ustawy Pzp; 

1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli 

obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też 

mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty 

świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak 

również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym 

imieniu,  

np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

1.7. 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; 

1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.9. 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; 
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1.10. 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: 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. 

 

 

 

XXIV ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego 

3. Załącznik nr 3-Oświadczenie wykonawcy 

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy 

6. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Zasoby 

7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

8. Załącznik nr 7 – projekt umowy  

9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

10. Załącznik nr 9 – Wykaz usług 

11. Załącznik nr 10 – Wykaz osób 
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