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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych  

w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. 

 

 

na: 

Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej  

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 

W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego -  

(Znak Sprawy) DPS.AG.2610.11-18.-22. 2021 

1. DPS.AG.2610.11.2021 - Ryby 

2. DPS.AG.2610.12.2021 – Drób 

3. DPS.AG.2610.13.2021 - Nabiał 

4. DPS.AG.2610.14.2021 – Warzywa i owoce 

5. DPS.AG.2610.15.2021 - Mrożone 

6. DPS.AG.2610.16.2021 – Jaja 

7. DPS.AG.2610.17.2021 – Pieczywo 

8. DPS.AG.2610.18.2021 – Art. spoż. różne 

9. DPS.AG.2610.22.2021 - Mięso i wędliny (wieprzowe, wołowe) 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 214 000 euro dla 

dostaw 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

Ryjewo       07.12.2021r 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, ul.  Słoneczna 14, 

82-420 Ryjewo 

Numer tel.: 55 277 42 36; Fax: 55 277 42 57 

Godziny urzędowania od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku 

Adres poczty elektronicznej: dom@dpsryjewo.pl  

Strona internetowa: https://dpsryjewo.nowybip.pl  

 

Adres skrytki e-PUAP: /dpsryjewo/SkrytkaESP 

II. Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą 

udostępniane na stronie: https://dpsryjewo.nowybip.pl  

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  

11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy,  

a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji. 

2. Postępowanie prowadzone jest w odniesieniu do zamówienia klasycznego. 

3. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do dostaw. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

5. Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, składa się 

niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami. 

6. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają 

zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb 

Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, szczegółowy 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają części w Zestawach zgodny 

z: 

Załączniki od 1 – 9. Towary, które powinny być przewożone w chłodniach 

powinny mieć zachowaną odpowiednią temperaturę w transporcie zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami. Wyroby, które wymagają, 

spełniają wymagania przewidziane w ustawie z dnia 25 sierpnia  2006 o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady  Nr 178/2020 z dnia 28 stycznia  2002r. ustalającego 

mailto:dom@dpsryjewo.pl
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ogólne zasady  i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające 

Europejski  Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 

procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego –  w zakresie 

wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego 

HACCP.  

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę pieczywa i ciast Załącznik Nr 1 do 

SWZ;  

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę nabiału Załącznik Nr 2 do SWZ; 

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę mięsa i wędlin Załącznik Nr 3 do 

SWZ;  

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych 

Załącznik Nr 4 do SWZ; 

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych różnych 

Załącznik Nr 5 do SWZ; 

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych  mrożonych  

Załącznik Nr 6 do SWZ; 

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych - drób 

Załącznik Nr 7 do SWZ; 

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych warzywa  

i owoce  Załącznik Nr 8 do SWZ; 

- Opisem przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych jaja  

Załącznik Nr 9 do SWZ; 

które stanowią integralną część SWZ. 

2.  Część 1 – zestaw: pieczywo i ciasta Opis przedmiotu zmówienia na dostawę 

pieczywa i ciast Załącznik Nr 1 do SWZ Pieczywo i ciasta powinny być 

dostarczone codziennie, własnym transportem na własny koszt do kuchni  

w  Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, wraz  

z rozładunkiem, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 

06:00. Towar będzie dostarczany cyklicznie na podstawie pisemnego 

zamówienia według harmonogramu dostaw, składanego przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez osobę 

upoważnioną, w ciągu 3 dni od złożenia pisemnego zamówienia. Dostarczane 

pieczywo musi być wysokiej jakości pod względem właściwości 

organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać 

okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu 

przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy. 

Przedmiotem zamówienia jest pieczywo i ciasta o jakości zgodnej  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) oraz 

aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych 

produktów. Opakowania dostarczonych produktów żywnościowych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, producent, nr. 

seryjny, partia . Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, 

który powinien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i spożycia przez ludzi. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot 
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zamówienia jest zgodny z Polską Normą. Produkty powinny być jakościowo 

dobre i wolne od wad. 

Ilości poszczególnych asortymentów podane są w Opisie przedmiotu 

zmówienia na dostawę pieczywa i ciast w Załączniku Nr 1 do SWZ nie są 

obligatoryjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na aktualne 

potrzeby zmawiającego. 

 

Część 2 – zestaw: nabiał Opis przedmiotu zmówienia na dostawę Nabiał 

Załącznik 2 do SWZ. Mleko i jego przetwory (nabiał) powinny być 

dostarczone codziennie, własnym transportem na własny koszt do kuchni w 

Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, wraz  

z rozładunkiem, w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 06:00. 

Towar będzie dostarczany cyklicznie na podstawie pisemnego zamówienia 

według harmonogramu dostaw, składanego przez Zamawiającego telefonicznie, 

faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez osobę upoważnioną w ciągu 

3 dni od złożenia pisemnego zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć przedmiot umowy, który powinien odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i spożycia przez ludzi. 

Przedmiotem zamówienia jest nabiał o jakości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) oraz aktów wykonawczych do niej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego 

dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych produktów. Wykonawca 

gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest zgodny  

z Polską Normą. Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy 

jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego 

rodzaju produktu, które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych 

terminach przydatności do spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności 

przewidzianego dla każdego artykułu. Opakowania dostarczonych produktów 

żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do 

spożycia, , producent, nr. seryjny, partia. Produkty powinny być jakościowo 

dobre i wolne od wad. Ilości poszczególnych asortymentów podane są w Opisie 

przedmiotu zmówienia na dostawę nabiału Załączniku Nr 2 do SWZ nie są 

obligatoryjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na aktualne 

potrzeby zmawiającego. 

 

Część 3 – zestaw: mięso i wędliny Opis przedmiotu zmówienia na dostawę 

misa i wędlin Załącznik 3 do SWZ. 

Mięso i wędliny powinny być dostarczone codziennie własnym transportem na 

własny koszt do kuchni w  Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”  

w Ryjewie, wraz z rozładunkiem, w dni robocze od poniedziałku do piątku do 

godziny 06:00. Towar będzie dostarczany cyklicznie na podstawie pisemnego 

zamówienia według harmonogramu dostaw, składanego przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez osobę 

upoważnioną w ciągu 3 dni od złożenia pisemnego zamówienia. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który powinien odpowiadać, co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i spożycia przez ludzi. 
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Przedmiotem zamówienia jest mięso i wędliny o jakości zgodnej  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) oraz 

aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych 

produktów. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest zgodny  

z Polską Normą.  

Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy jakości, świeże, 

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktu, 

które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych terminach przydatności do 

spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla każdego 

artykułu. Opakowania dostarczonych produktów żywnościowych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, , producent, nr. 

seryjny, partia. Produkty powinny być jakościowo dobre i wolne od wad. Ilości 

poszczególnych asortymentów podane są w Opisie przedmiotu zmówienia na 

dostawę mięsa i wędlin Załączniku Nr 3 do SWZ nie są obligatoryjne i mogą 

ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na aktualne potrzeby 

zmawiającego. 

 

Część 4 – zestaw: ryby i przetwory rybne Opis przedmiotu zmówienia na 

dostawę ryb i przetworów rybnych Załącznik 4 do SWZ. 

Ryby i przetwory rybne powinny być dostarczone własnym transportem na 

własny koszt do kuchni w  Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”  

w Ryjewie, wraz z rozładunkiem, w dni robocze od poniedziałku do piątku do 

godziny 08:00. Towar będzie dostarczany cyklicznie na podstawie pisemnego 

zamówienia według harmonogramu dostaw, składanego przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez osobę 

upoważnioną w ciągu 3 dni od złożenia pisemnego zamówienia. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który powinien odpowiadać, co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i spożycia przez ludzi. 

Przedmiotem zamówienia są ryby i przetwory rybne o jakości zgodnej  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) oraz 

aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych 

produktów. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest zgodny  

z Polską Normą.  

Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy jakości, świeże, 

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktu, 

które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych terminach przydatności do 

spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla każdego 

artykułu. Opakowania dostarczonych produktów żywnościowych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, producent, nr. 

seryjny, partia. Produkty powinny być jakościowo dobre i wolne od wad. Ilości 

poszczególnych asortymentów podane są w Opisie przedmiotu zmówienia na 

dostawę ryb i przetworów rybnych Załączniku Nr 4 do SWZ nie są 
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obligatoryjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na aktualne 

potrzeby zmawiającego. 

 

Część 5 – zestaw: artykuły spożywcze różne Opis przedmiotu zmówienia na 

dostawę artykułów spożywczych różnych Załącznik 5 do SWZ. 

Artykuły spożywcze różne powinny być dostarczone własnym transportem na 

własny koszt do kuchni w  Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”  

w Ryjewie, wraz z rozładunkiem, w dni robocze od poniedziałku do piątku do 

godziny 08:00. Towar będzie dostarczany na podstawie pisemnego zamówienia, 

składanego przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, 

bądź osobiście przez osobę upoważnioną w ciągu 2 dni od złożenia pisemnego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który 

powinien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i spożycia przez ludzi. Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze 

różne o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) 

oraz aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość 

dostarczonych produktów. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia 

jest zgodny z Polską Normą.  

Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy jakości, świeże, 

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktu, 

które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych terminach przydatności do 

spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla każdego 

artykułu. Opakowania dostarczonych produktów żywnościowych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, , producent, nr. 

seryjny, partia. Produkty powinny być jakościowo dobre i wolne od wad. Ilości 

poszczególnych asortymentów podane są w Opisie przedmiotu zmówienia na 

artykułów spożywczych różnych Załączniku Nr 5 do SWZ nie są obligatoryjne 

i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na aktualne potrzeby 

zmawiającego. 

 

Część 6 – zestaw: artykuły mrożone. Opis przedmiotu zmówienia na 

dostawę artykułów spożywczych różnych  mrożonych Załącznik 6 do SWZ. 

Artykuły spożywcze mrożone powinny być dostarczone własnym transportem 

na własny koszt do kuchni w  Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 

w Ryjewie, wraz z rozładunkiem, w dni robocze od poniedziałku do piątku do 

godziny 08:00. Towar będzie dostarczany na podstawie pisemnego zamówienia, 

składanego przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, 

bądź osobiście przez osobę upoważnioną w ciągu 2 dni od złożenia pisemnego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który 

powinien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i spożycia przez ludzi. Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze 

mrożone o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 

2021.) oraz aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość 
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dostarczonych produktów. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia 

jest zgodny z Polską Normą.  

Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy jakości, świeże, 

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktu, 

które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych terminach przydatności do 

spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla każdego 

artykułu. Opakowania dostarczonych produktów żywnościowych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, producent, nr. 

seryjny, partia Produkty powinny być jakościowo dobre i wolne od wad. Ilości 

poszczególnych asortymentów podane są w Opisie przedmiotu zmówienia na 

artykułów spożywczych różnych mrożonych Załączniku Nr 6 do SWZ nie są 

obligatoryjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na aktualne 

potrzeby zmawiającego. 

 

Część 7 – zestaw: artykuły spożywcze typu drób Opis przedmiotu 

zmówienia na dostawę artykułów spożywczych różnych Załącznik 7 do 

SWZ. 

Artykuły spożywcze typu drób powinny być dostarczone własnym 

transportem na własny koszt do kuchni w  Domu Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, wraz z rozładunkiem, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku do godziny 06:00. Towar będzie dostarczany na 

podstawie pisemnego zamówienia, składanego przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez osobę 

upoważnioną w ciągu 2 dni od złożenia pisemnego zamówienia. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który powinien odpowiadać, co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i spożycia przez ludzi. 

Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze drób o jakości zgodnej  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) oraz 

aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych 

produktów. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest zgodny  

z Polską Normą. Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy 

jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego 

rodzaju produktu, które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych 

terminach przydatności do spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności 

przewidzianego dla każdego artykułu. Opakowania dostarczonych produktów 

żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do 

spożycia, producent, nr. seryjny, partia. Produkty powinny być jakościowo 

dobre i wolne od wad. Ilości poszczególnych asortymentów podane są w Opisie 

przedmiotu zmówienia na artykułów spożywczych typu drób Załączniku Nr 7 

do SWZ nie są obligatoryjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze 

względu na aktualne potrzeby zmawiającego. 

 

Część 8 – zestaw: artykuły spożywcze warzywa i owoce Opis przedmiotu 

zmówienia na dostawę artykułów spożywczych warzywa i owoce  Załącznik  

do 8 do SWZ. 
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Artykuły spożywcze warzywa i owoce powinny być dostarczone własnym 

transportem na własny koszt do kuchni w  Domu Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, wraz z rozładunkiem, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku do godziny 08:00. Towar będzie dostarczany na 

podstawie pisemnego zamówienia, składanego przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez osobę 

upoważnioną w ciągu 2 dni od złożenia pisemnego zamówienia. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który powinien odpowiadać, co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i spożycia przez ludzi. 

Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze warzywa i owoce o jakości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) oraz 

aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych 

produktów. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest zgodny  

z Polską Normą.  

Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy jakości, świeże, 

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktu, 

które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych terminach przydatności do 

spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla każdego 

artykułu. Opakowania dostarczonych produktów żywnościowych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, producent, nr. 

seryjny, partia Produkty powinny być jakościowo dobre i wolne od wad. Ilości 

poszczególnych asortymentów podane są w Opisie przedmiotu zmówienia na 

artykułów spożywczych warzywa i owoce Załączniku Nr 8 do SWZ nie są 

obligatoryjne  

i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na aktualne potrzeby 

zmawiającego 

 

Część 9 – zestaw: artykuły spożywcze jaja Opis przedmiotu zmówienia na 

dostawę artykułów spożywczych jaja Załącznik 9 do SWZ. 

Artykuły spożywcze różne jaja powinny być dostarczone własnym 

transportem na własny koszt do kuchni w  Domu Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, wraz z rozładunkiem, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku do godziny 08:00. Towar będzie dostarczany na 

podstawie pisemnego zamówienia, składanego przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez osobę 

upoważnioną w ciągu 2 dni od złożenia pisemnego zamówienia. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który powinien odpowiadać, co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i spożycia przez ludzi. 

Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze jaja o jakości zgodnej  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021.) oraz 

aktów wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych 

produktów. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest zgodny  

z Polską Normą. Wykonawca winien dostarczyć produkty pierwszej klasy 
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jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego 

rodzaju produktu, które obowiązują na terenie Polski oraz o aktualnych 

terminach przydatności do spożycia, tzn. co najmniej połowa okresu ważności 

przewidzianego dla każdego artykułu. Opakowania dostarczonych produktów 

żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do 

spożycia, producent, nr. seryjny, partia. Produkty powinny być jakościowo 

dobre i wolne od wad. Ilości poszczególnych asortymentów podane są w Opisie 

przedmiotu zmówienia na artykułów spożywczych jaja Załączniku Nr  9 do 

SWZ nie są obligatoryjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu 

na aktualne potrzeby zmawiającego 

 

3. Nazwa i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

15810000-9 pieczywo i ciasta 

15500000-3 nabiał 

15100000-9 mięso i wędliny 

15200000-0 ryby i przetwory rybne 

15000000-8 artykuły spożywcze różne 

15331170-9Mrożone 

15112000-6drób 

15300000-1warzywa i owoce 

03142500-3 jaja 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jeden pełny 

pakiet/część maksymalnie 4 pakiety/części. Przedmiot zamówienia został 

szczegółowo opisany w  

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę pieczywa i ciast Załącznik Nr 1 do 

SWZ;  

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę nabiału Załącznik Nr 2 do SWZ; 

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę mięsa i wędlin Załącznik Nr 3 do 

SWZ;  

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę przetworów rybnych Załącznik Nr 4 

do SWZ; 

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych różnych 

Załącznik Nr 5 do SWZ. 

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę artkułów mrożonych  Załącznik Nr 6  

do SWZ;  

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę drobiu  Załącznik Nr 7 do SWZ; 

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę warzywa i owoce Załącznik Nr 8 do 

SWZ;  

Opisie przedmiotu zmówienia na dostawę jaj Załącznik Nr 9 do SWZ; 

V. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 

01.01.2022r do dnia 31.12.2022r 

 

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
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Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

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

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 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 wykonania 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; 

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; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 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; 
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5) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

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

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

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego 

lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym 

mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego; 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną; 

3) 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 lub wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub  

b Pzp; 

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) 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) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 
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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; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

podstaw wykluczenia 

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

ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie  

z Oświadczeniem wykonawcy składane na postawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp 



13 
 

dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu Załącznik nr 10 do 

SWZ i załącznik nr 11 do SWZ 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa  

w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. stanowią 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych. 

 

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona obejmują: 

a) Dokumenty stwierdzające, że: 

- Wykonawca spełnia aktualne wymogi dot. transportu oraz obrotu towarami 

i produktami spożywczymi;  

- Wykonawca spełnienia wymagania konieczne do zapewnienia higieny  

w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi oraz do 

zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów - podst. prawna: 

Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.  

z 2020r, poz 2021.). 

b) odpis lub informację 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 lub ewidencji; 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

- zaświadczeń, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

 - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli: 

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków. 



14 
 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8. 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 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 konkursie. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

 - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne, 

 - 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, 

 - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

 - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

 - zreorganizował personel, 

 - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

 - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

 - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 

w pkt. 9.6., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w pkt. 9.6., nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

IX. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych    

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę przedmiotowych środków 

dowodowych. 

X. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  



15 
 

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

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

oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

XI. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego  umocowanie do reprezentowania wykonawcy  

1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy. 

2. Zapisy pkt. 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

XII. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty  

1.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), składa się  

w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób 

określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. 2020 poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”. 

 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 

118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 

zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w 

postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 

1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 

rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
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wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913z poźń 

zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je  

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 

w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

rozporządzenia, dokonuje w przypadku: 

 - podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego  

znich dotyczą; 

 - przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz. 
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10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej  

w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, 

bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, 

oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,  

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument  

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, 

dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby -

odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz. 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego  

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego 

dokumentu. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, 

zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także 

własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub 
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podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu 

elektronicznego. 

17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

18. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 

spełniać łącznie następujące wymagania: 

 1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

 2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

 3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku; 

 4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści  

i kontekstu zapisanych informacji. 

 

XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  

i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Informacje ogólne: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, 

ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza -nazwa –/dpsryjewo/SkrytkaESP,  oraz 

poczty elektronicznej e-mail: dom@dpsryjewo.pl 

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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.2020 poz. 2452). 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu 

miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

mailto:dom@dpsryjewo.pl
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7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. 

2. Złożenie oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. 

2) Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

3) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

4) Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie 

ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Aby 

złożyć ofertę użytkownik wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty. 

4.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został  

w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. 

4.2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone  

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4.3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

4.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa – /dpsryjewo/SkrytkaESP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, e- mail: dom@dpsryjewo.pl  
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3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2, adres email. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. 2020 poz. 2452) oraz z  Rozporządzeniem 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. 2020 poz. 2415) 

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

5) Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, 

że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

6) W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona 

będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

XIV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Wzory umów w sprawie zamówienia publicznego stanowią:  

a. Wzór umowy w sprawie dostaw pieczywa i ciast – Załącznik nr 1b; 

b. Wzór umowy w sprawie dostaw nabiału – Załącznik nr 2b; 

c. Wzór umowy w sprawie dostaw mięsa i wędlin – Załącznik nr 3b; 

d. Wzór umowy w sprawie dostaw ryb i przetworów rybnych – Załącznik nr 4b; 

e. Wzór umowy w sprawie dostaw artykułów spożywczych różnych – Załącznik nr 5b; 

f.          Wzór umowy w sprawie dostaw artykułów mrożonych – Załącznik nr 6b; 

g.          Wzór umowy w sprawie dostaw drobiu – Załącznik nr 7b; 

h.          Wzór umowy w sprawie dostaw warzyw i owoców – Załącznik nr 8b; 

i.           Wzór umowy w sprawie dostaw jaj – Załącznik nr 9b 
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XV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Misiak Jarosław  

- e-mail: dom@dpsryjewo.pl 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie. 

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów 

lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,  

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 14 stycznia 2022r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia 

oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej 

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

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa – 

/dpsryjewo/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty 

Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do 

Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie 

ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa: /dpsryjewo/SkrytkaESP). 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej  

w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu. 

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis 

własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia 

weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są 

przyporządkowane, może go używać. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym 

- czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować 

korzystając z platformy e-PUAP. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - 

czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie 
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(dokumencie wyposażonym w elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający 

charakter podpisu kwalifikowanego). 

Sposób składania podpisów: 

a) Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez 

Wykonawcę podpisu; 

b)Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-

internet/profilzaufany-i-podpis-zaufany 

c)Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty 

5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty. 

6. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej 

formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
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o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 13.2.3.14 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej 

kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 

elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych  

odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 

przez podwykonawcę. 

14. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 

każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

15. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

15.1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru: 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę pieczywa i ciast – Załącznik nr 1a do SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę nabiału – Załącznik nr 2a do SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę mięsa i wędlin – Załącznik nr 3a do SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę ryb i przetworów rybnych – Załącznik nr 4a do 

SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę artykułów spożywczych różnych – Załącznik 

nr 5a do SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę artykułów mrożonych  – Załącznik nr 6a do 

SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę drobiu – Załącznik nr 7a do SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę warzyw i owoców – Załącznik nr 8a do SWZ; 

• Formularz cenowy (Oferta) na dostawę jaj – Załącznik nr 9a do SWZ; 

15.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę pieczywa i ciast– Załącznik nr 1 do SWZ; 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę nabiału – Załącznik nr 2 do SWZ; 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę mięsa i wędlin – Załącznik nr 3 do SWZ; 
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• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych – Załącznik nr 4 do 

SWZ ; 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych różnych – Załącznik 

nr 5 do SWZ; 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę artkułów mrożonych – Załącznik nr 6 do SWZ; 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę drobiu – Załącznik nr 7 do SWZ; 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę warzywa i owoce – Załącznik nr 8 do SWZ; 

• Opis przedmiotu zmówienia na dostawę jaj – Załącznik nr 9 do SWZ ; 

15.3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 11 do SWZ; 

15.4. Oświadczenie wykonawcy składane na postawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp dotyczące 

przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 10 do SWZ; 

15.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę - jeżeli dotyczy 

15.6. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 

podpisana przez pełnomocnika - jeżeli dotyczy. 

15.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,  

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony 

do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy. 

15.8. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli 

Wykonawca zastrzega takie informacje). 

16. Zmiana / wycofanie oferty 

16.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa – /dpsryjewo/SkrytkaESP)  

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

 

XVIII. Sposób i miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej - nazwa – /dpsryjewo/SkrytkaESP) i udostępnionego również na mini 

Portalu. 

 

2. Ofertę należy złożyć: do dnia: 15.12.2021r do godziny:  09:00 
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3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

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

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

6. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.12,2021r o godzinie 11:00 

8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 7., otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

10.Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://dpsryjewo.nowybip.pl informacje dotyczące: 

a) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b) cen zawartych w ofertach. 

XIX. Sposób obliczenia ceny 

1. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty należne Wykonawcy wynagrodzenia 

za wykonane prace wynikające z niniejszej specyfikacji i postanowień zawartych w projekcie 

umowy. 

2. Za cenę ofertową przyjmuje się łączną wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Ustalenie 

prawidłowej stawki podatku z obowiązującymi przepisami ustawy o akcyzowym, należy do  

Wykonawcy. 

3. Podane ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 

się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa 

się o jednostkę). 

4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 

oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
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dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek: 

 a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

 b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

 c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

 d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 e) Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w Załącznikach nr od 1a- do 9a do 

SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego  

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we 

wzorach umów. 

 

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem zaznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Kryterium oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenie tych kryteriów jest: 

 cena brutto – 60 pkt ( cztery miejsca po przecinku) 

 W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór: 

                                                

                                                           C = (CN / CR) X 60 PKT 

 

C – liczba punktów przyznana ofercie 

CN – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert 

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej 

Długość terminu płatności: 

- 14 dni określone jako wymagane otrzyma  - 0 punktów 

-  21 dni   zaoferowane przez Wykonawcę otrzyma – 20 punktów 

- 30 dni zaoferowane prze wykonawcę otrzyma – 40 punktów  

Zamawiający informuje, że minimalny termin płatności wynosi 14 dni. Wykonawca 

zobowiązany jest do podania terminu w dniach, określając deklarowany termin jako 14, 21 lub 
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30 dni. Najkrótszy termin płatności wynosi 14 dni – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca 

poda termin krótszy niż 14 dni, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje 

żadnego terminu płatności Zamawiający przyjmie najkrótszy termin płatności wynoszący 14 

dni. W przypadku, gdy Wykonawca poda długość terminu płatności w przedziale pomiędzy 30 

a 14, wyrażoną inną liczbą niż 14, 21 lub 30 Zamawiający przy wyliczeniu ilości punków 

dokona zaokrąglenia „w dół” natomiast sama umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem 

okresu zadeklarowanego w ofercie. W przypadku gdy Wykonawca poda termin dłuższy niż 30 

dni do oceny wzięty zostanie termin 30 dniowy i taki zostanie wpisany do umowy. 

 

Ocenę końcową oferty stanowić będzie łączna liczba uzyskanych punktów z każdego 

kryterium obliczona według poniższego wzoru:  

 

K = K ( c )  + K ( tp ) 

 

K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę  

K(c) – punkty uzyskane w kryterium cena brutto  

K(tp) – punkty uzyskane w kryterium długość terminu płatności 

 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym 

wymaganiom  w ustawie z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych i specyfikacji 

warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość 

punktów. 

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

6. Dla poszczególnych pakietów (części) ocena dokonana zostanie oddzielnie.  

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta w danym pakiecie (części), która otrzyma 

najwyższą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymogi przedstawione w niniejszej 

specyfikacji.  

8. Maksymalnie oferta może zdobyć 100 pkt w danym pakiecie. Każdy pakiet / część jest 

liczona jest oddzielnie.  
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9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność z wykonanie umowy. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

5. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

XXII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 

XXIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 ustawy pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 

XXV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 

121 ustawy pzp 
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1. Zamawiający, na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy Pzp, nie dokonuje takiego zastrzeżenia. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp nie dokonuje takiego zastrzeżenia. 

XXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXVII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXVIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa  

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

XXIX. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp, jeżeli 

zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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. 

2. 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. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt a) i b) 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. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXXI. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 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 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO” informuję, że: 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego Nr sprawy DPS.AG.2610…………………………….2021 , Nazwa postępowania:  
                wpisać daną część  
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„ Dostawa artkułów spożywczych typu:……………………………… Domu  
                                                                             wpisać części której dotyczy 

Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie”  

1. DPS.AG.2610.11.2021 - Ryby 

2. DPS.AG.2610.12.2021 – Drób 

3. DPS.AG.2610.13.2021 - Nabiał 

4. DPS.AG.2610.14.2021 – Warzywa i owoce 

5. DPS.AG.2610.15.2021 - Mrożone 

6. DPS.AG.2610.16.2021 – Jaja 

7. DPS.AG.2610.17.2021 – Pieczywo 

8. DPS.AG.2610.18.2021 – Art. spoż. różne 

9. DPS.AG.2610.22.2021 - Mięso i wędliny (wieprzowe, wołowe) 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

administratorem zbioru danych w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane 

jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, 

mający siedzibę w Ryjewie (82-420) ul. Słoneczna 14, który odpowiada za 

przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i elektronicznej wytwarzanej w 

związku z realizacją zadań wynikających z działalności DPS. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 

dom@dpsryjewo.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 

siedziby w Ryjewie (82-420) ul. Słoneczna 14 oraz na adres elektronicznej 

skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan 

skontaktować kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo, email: iod@dpsryjewo.pl oraz na adres 

elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA    

 I PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Administrator przetwarza Pana/Pani 

dane w  ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięciu 

celów, o których mowa wyżej  

 

Podstawa prawna: art.359 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych, 

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

ODBIORCY DANYCH 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które 

uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1-6, oraz art. 80 Prawa 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanego dalej PZP. 

Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi DPS w Ryjewie zawarł 
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umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. świadczenie 

usług serwisowych dla systemów informatycznych).  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z art. 80 ust. 1 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 oraz zgodnie z zasadami archiwizacji na podstawie ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 

2019 r., poz. 553), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,  oraz uregulowań 

wewnętrznych Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w 

wymienionym zakresie 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

-   dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO) 

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) z 

zastrzeżeniem Art. 19 ust .2 PZP* 

-  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 PZP** 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

-  prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO) 

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, (art. 20 RODO) 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 

2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO 

INFORMACJA         

 O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 

dobrowolne, jednakże podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem 

ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 

warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania wymaganych danych określone zostały  

w ustawie Pzp. 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA 

ZAUTOMATYZOWANIA I 

PROFILOWANIA 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa 

wart.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

 

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego po-stępowania. Zgodnie z art. 74 ust. 

3 i ust. 4 PZP gdy skorzystanie przez podmiot danych z przysługującego mu na mocy art. 18 ust. 1 RODO prawa do ograniczenia 
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przetwarzania danych spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych. Ustawodawca 

jednakże dopuszcza możliwość udostępnienia takiego protokołu  za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub 

państwa członkowskiego 

 

 

 

XXXII. Informacje końcowe 

Zamawiający nie przewiduje: 

1. Zawarcia umowy ramowej. 

2. Przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

3. Rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w walucie polskiej, tj.  

w złotych polskich. 

4. Aukcji elektronicznej. 

5. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

7. Zamawiający przewiduje prawo opcji i powiększenie ilości realizacji dostaw: do 20% 

wartości określonej w umowie. 

8. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane 

we wzorach umów:  

a. Wzór umowy w sprawie dostaw pieczywa i ciast – Załącznik nr 1b; 

b. Wzór umowy w sprawie dostaw nabiału – Załącznik nr 2b; 

c. Wzór umowy w sprawie dostaw mięsa i wędlin – Załącznik nr 3b; 

d. Wzór umowy w sprawie dostaw ryb i przetworów rybnych – Załącznik nr 4b; 

e. Wzór umowy w sprawie dostaw artykułów spożywczych różnych – Załącznik nr 5b; 

Wzór umowy w sprawie dostaw artkułów mrożonych  – Załącznik nr 6b; 

f. Wzór umowy w sprawie dostaw drobiu – Załącznik nr 7b; 

g. Wzór umowy w sprawie dostaw warzyw i owoców – Załącznik nr 8b; 

h. Wzór umowy w sprawie dostaw jaj – Załącznik nr 9b; 

 

XXXIII. Wykaz załączników do SWZ 

1. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę pieczywa i ciast– Załącznik nr 1; 

2. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę nabiału – Załącznik nr 2; 

3. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę mięsa i wędlin – Załącznik nr 3; 

4. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę ryb i przetworów rybnych – Załącznik nr 4; 

5. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę artykułów spożywczych różnych – 

Załącznik nr 5; 

6. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę artkułów mrożonych – Załącznik nr 6; 

7. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę drobiu – Załącznik nr 7 
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8. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę warzyw i owoców – Załącznik nr 8; 

9. Opis przedmiotu zmówienia na dostawę jaj – Załącznik nr 9; 

10. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę pieczywa i ciast – Załącznik nr 1a; 

11. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę nabiału – Załącznik nr 2a; 

12. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę mięsa i wędlin – Załącznik nr 3a; 

13. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę ryb i przetworów rybnych–Załącznik nr 4a ; 

14. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę artyk. spoży. różnych – Załącznik nr 5a; 

15. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę artkułów mrożonych – Załącznik nr 6a; 

16. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę drobiu – Załącznik nr 7a; 

17. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę warzyw i owoców – Załącznik nr 8a; 

18. Formularz cenowy (Oferta) na dostawę jaj – Załącznik nr 9a ; 

19. Wzór umowy w sprawie dostaw pieczywa i ciast – Załącznik nr 1b; 

20. Wzór umowy w sprawie dostaw nabiału – Załącznik nr 2b; 

21. Wzór umowy w sprawie dostaw mięsa i wędlin – Załącznik nr 3b; 

22. Wzór umowy w sprawie dostaw ryb i przetworów rybnych – Załącznik nr 4b; 

23. Wzór umowy w sprawie dostaw artykułów spożywczych różnych – Załącznik nr 5b; 

24. Wzór umowy w sprawie dostaw artykułów mrożonych – Załącznik nr 6b; 

25. Wzór umowy w sprawie dostaw drobiu – Załącznik nr 7b; 

26. Wzór umowy w sprawie dostaw warzyw i owoców – Załącznik nr 8b; 

27. Wzór umowy w sprawie dostaw jaj – Załącznik nr 9b; 

28. Oświadczenie wykonawcy składane na postawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp dotyczące 

przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 10; 

29. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 11; 

30. Identyfikator postępowania – Załącznik nr 12. 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w 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. 
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