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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA – dotyczy wszystkich części zamówienia  

Zamawiający 
1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie  
2. Adres Zamawiającego: ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo  
1) numer telefonu: 55 277 42 36,  
2) godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00  
3) adres poczty elektronicznej: dom@dpsryjewo.pl 
ePUAP DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://epuap.gov.pl/wps/portal  
NAZWA ADRESATA: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SŁONECZNE WZGÓRZE” 
IDENTYFIKATOR ADRESATA: e-PUAP:/dpsryjewo/SkrytkaESP 
4) adres strony internetowej: https://dpsryjewo.nowybip.pl/  
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Misiak Jarosław                     
tel. 55 277 42 36, kom. 605 184 410, e-mail: dom@dsryjewo.pl  
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
 - https://miniportal.uzp.gov.pl  
- https://dpsryjewo.nowybip.pl/  
- bezpośrednie łącze prowadzonego postępowania – ID numer identyfikacyjny postępowania 
generowany przez miniPortal:  
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik Nr 5 do 
niniejszej SWZ  
Dane postępowanie można wyszukać również w miniPortalu pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl klikając opcję "Dla Wykonawców" a następnie „Lista 
wszystkich postępowań” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  
 
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej - SWZ).  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
zwanej dalej „Pzp”.  
2. Warunki zamówienia dotyczące zamówienia oraz postępowania o udzielenie zamówienia 
zostały określone wyłącznie w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia wraz  
z załącznikami, zwanej dalej „SWZ”. SWZ, jej ewentualne zmiany lub wyjaśnienia oraz inne 
dokumenty lub informacje bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl.  
Bezpośrednie łącze prowadzonego postępowania ID: 
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik Nr 5 do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich 
postępowań w mini Portalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki „Postępowania”.  
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 



terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeśli nie udzieli wyjaśnień w terminie,  
o którym mowa w ust. 3 powyżej, o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 
i złożenia ofert.  
5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym 
mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielania wyjaśnień, ani 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w ust. 2 powyżej. 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w ust. 2 powyżej.  
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, oraz 
inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski.  
 
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 
PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 
 – dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
Nie dotyczy  
 
IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 96 UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 
WYMAGANIA – dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
Nie dotyczy.  
 
V. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 
WYMAGANIA – dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
Nie dotyczy.  
 
VI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 
TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 121 
 – dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
Nie dotyczy.  
 
VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna „Dostawa żywności na potrzeby 
Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w okresie  od 01.02.2022r. do 
31.12.2022r.”  
2. Kod CPV: 15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne  



3. Zamówienie podzielone zostało na 9 części.  
Część Nr 1 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne  
Część Nr 2 - Drób i produkty drobiowe  
Część Nr 3 - Produkty mleczarskie  
Część Nr 4 - Warzywa i owoce  
Część Nr 5 - Mrożonki  
Część Nr 6 - Różne produkty spożywcze  
Część Nr 7 - Jaja  
Część Nr 8 - Pieczywo 
Część Nr 9 - Ryby  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę na jedną lub kilka części zamówienia.  
Szczegółowy opis części zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
Załącznik 1 do SWZ.  
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec 
zmniejszeniu lub zwiększeniu pod warunkiem, że kwota jaką Zamawiający przeznaczył na 
realizację umowy, nie ulegnie zwiększeniu – dotyczy wszystkich części zamówienia  
5. Przedmiot zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być 
zgodny z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 
U.2020. 2021) oraz z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej aktami prawnymi 
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139.1  
z 30.04.2004, Załącznik II do w/w rozporządzenia). 
6. W przypadku użycia przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu sformułowań 
wskazujących na producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp., należy rozumieć, iż 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Wykonawca może zaproponować 
produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. 
Za "równoważne" Zamawiający uzna produkty, które będą posiadać te same składniki, 
konsystencję, gramaturę oraz wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane 
przykładowo. W takim przypadku przy danej pozycji formularza cenowego należy wpisać 
jaki nazwę produktu proponuje Wykonawca oraz dołączyć dokument wykazujący 
równoważność oferowanego produktu. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 
równoważnych w stosunku do opisanych norm i systemów odniesienia - dotyczy wszystkich 
części zamówienia.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczenia towarów z magazynu 
Wykonawcy do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie - dotyczy 
wszystkich części zamówienia.  
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania przez Wykonawcę nazw 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  
 
VIII. OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA 
KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB MAKSYMALNA LICZBA 
CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU 
SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE 
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ 
UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO 
OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.  



 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 
dowolną ilość części zamówienia. Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany odrębnie 
w stosunku do każdej części zamówienia, w przypadku złożenia na którąkolwiek część 
zamówienia, co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  
 
IX. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  
– dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
Nie dotyczy.  
 
X. PODWYKONAWSTWO - dotyczy wszystkich części zamówienia         
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  
 
XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania zamówienia dotyczy wszystkich części zamówienia.  
 
Wymagany termin zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r.  
W przypadku podpisania umowy  przed 01.02.2022 r. termin  realizacji zamówienia nastąpi 
od 01 lutego 2022 i będzie trwał do  31 grudnia 2022 r.  
 
XII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - dotyczy wszystkich części zamówienia  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu (w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 
ustawy pzp oraz art. 109 ust 1 pkt 4).  
Ponadto, zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 2 w zw. z art. 57 pkt 2) ustawy Pzp.  
 
XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 – dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust. 1 
pkt 4 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 oraz art. 111 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 wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. 2012 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;  

i) na podstawie art 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowoakcyjnej 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; 
5)  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

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

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

2. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia w oparciu o informacje zawarte  
w oświadczeniu wskazanym w ust. 1 Rozdziału XIV SWZ na dzień składania ofert,  
a następnie – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – na podstawie podmiotowych 
środków dowodowych złożonych na wezwanie.  



3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 oraz – 
mającego zastosowanie w niniejszym postępowaniu – art. 109 ust.1 pkt 4 Pzp jeżeli 
przedstawi dowody na to, że spełnił jednocześnie następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub Zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3 
powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których 
mowa w ust. 3 powyżej, nie będą wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę, co powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.  
5.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający 
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.  
 
XIV. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 
 – dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
o niepodleganiu wykluczeniu w postepowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ. 
Oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie, wg wzoru w postaci Załącznika Nr 4 do SWZ.  

1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym 
mowa wyżej.  

2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 



podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień ich złożenia.  
5. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski.  
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,  
w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 
ustawy Pzp.  
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415) oraz przepisy 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).  
 
XV. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH 
NA WEZWANIE PRZED WYBOREM OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 – dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie złożyć,  
w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia:  
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ dotyczącym podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych w Rozdziale XIII SWZ, sporządzone wg wzoru w postaci Załącznika Nr 7 
do SWZ,  

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – Zał. Nr 6 do SWZ.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  
o którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólne ubiegających się 
o zamówienie wg. Wzoru w postaci Załącznika nr 7.  

 
XVI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJA, ITP.) 
 – dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 



zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
2. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać 
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania.  
4. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.  
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.  
6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy  
w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.  
7. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) stosuje się odpowiednio.  
 
XVII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – dotyczy wszystkich części zamówienia 
  
1.Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.  
2.Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), jest 
oznaczone nr sprawy: DPS.AG.2610.01.2022 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach  
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  
3.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym  
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  
4. Informacje ogólne.  
4.1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:  
 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
Korzystanie z systemu miniPortal jest bezpłatne.  
Wymagania techniczne: 
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie 
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 
kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:  
- specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,  
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML  
z kodowaniem UTF-8,  
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  



- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 
ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru 
czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 
doręczenia.  
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:  
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0  
- Mozilla Firefox od wersji 15  
- Google Chrome od wersji 20  
- Microsoft Edge  
Szczegóły dotyczące użytkowania platformy miniPortal dostępne są pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl w „Instrukcji użytkowania systemu”.  
 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ 
NAZWA ADRESATA: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SŁONECZNE WZGÓRZE”  
W RYJEWIE  
IDENTYFIKATOR ADRESATA: DPSRyjewo  
4.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  
4.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystana z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).  
4.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
"Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" 
wynosi 150 MB.  
4.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z regulaminami korzystania z ePUAP oraz miniPortalu.  
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, a także pełnomocnictwa, 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 (tj.: 
Dz.U.2021 r. poz. 670) - tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2247) - z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych.  
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 powyżej, 
przekazywane w niniejszym 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 – tj. 
wskazanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 



teleinformatycznych – lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1 powyżej.  
8. Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą 
spełniać łącznie następujące wymagania:  
1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

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

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji.  

9. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w formacie .pdf.  
10. W przypadku opatrywania dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:  
1) dla dokumentów elektronicznych w formacie .pdf. zaleca się zastosowanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES,  
2) dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf. zaleca się zastosowanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego wewnętrznego w formacie XAdES,  
3) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES  

w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno podpisywany 
dokument elektroniczny oraz plik podpisu zewnętrznego.  

11. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie 
gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-
wykorzystaj-podpiszaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym 
należy posiadać profil zaufany ePUAP. Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego 
znajdują się na stronie serwisu gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-
zaufany.W przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie .pdf. możliwe 
jest ich opatrzenie podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla dokumentów .pdf.  
12. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania 
dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego 
czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie 
gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.  
13. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich wczytania do Platformy.  
14. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 
szyfrowania i kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 
14.1.Wykonawca przygotowaną ofertę musi zaszyfrować.  
Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. Aby 
zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu opcję 
„Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce 
złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Na dole strony, po datą składania ofert, dostępny jest 
przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty. Jego kliknięcie otworzy okno umożliwiające 
wybranie pliku, który chcemy zaszyfrować. Wybrać można cały folder, bądź kilka 
poszczególnych plików. Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany do archiwum. Po 
zaznaczeniu folderu do zaszyfrowania system wyświetli ostrzeżenie „W plikach wybranych 
do zaszyfrowania wykryto następujące archiwa. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego 
folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki. Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz 
zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na komputerze użytkownika. Tak przygotowany plik 



należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Aby plik 
został poprawnie dołączony do postępowania należy przesłać go za pomocą formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Formularz można wypełnić na stronie 
internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące 
zamówienia - identyfikator postępowania miniPortal.  
14.2. System miniPortal daje również możliwość szyfrowania kilku plików, bez 
wcześniejszego tworzenia archiwum. Zaszyfrowany plik automatycznie będzie miał format 
.zip. Tak zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą formularza złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku przez ePUAP.  
15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.  
 
XVIII. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
ORAZ OFERTY – dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
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. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej,  
w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 
poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.  
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 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 pkt 2, przekazywane  
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 
do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których 
mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.  
4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozdziale XVII.  
5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania  
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone  
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  
7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 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, podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  
8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 7, dokonuje w przypadku:  
9.1. Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą;  
9.2. Innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt 7, może dokonać również notariusz.  
11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 7–9 oraz 12–14, 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.  
12. Podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  
w postaci papierowej.  
14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12, dokonuje w przypadku:  
14.1. Podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  
14.2. Pełnomocnictwa - mocodawca.  
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt 12, może dokonać również notariusz.  
16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji 
treści tego dokumentu.  
18. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt. 16, 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 podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią 
dokumentu elektronicznego.  
19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
20. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać 
łącznie następujące wymagania:  
20.1. są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych;  
20.2. umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  
20.3. umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku;  
20.4. zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji.  
 
XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
– dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie 
określonej w rozdziale XVIII niniejszej SWZ.  
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu na dowolnie 
wybraną cześć lub części zamówienia. 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. Treść oferty 
musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
4. Oferta z pozostałymi oświadczeniami/ dokumentami musi być podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.  
4.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji  
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  
4.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
4.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, zamawiający może żądać od 
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy.  
4.4. Przepis w pkt 4.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca po upływie 
terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
6. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w formie określonej  
w SWZ.  



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. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie określonej w SWZ.  
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. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie 
budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien 
zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później 
niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 r. poz. 1010 i 1649). Powyższe zasady mają 
zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych  
w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez 
wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym 
wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinno następnie przed upływem terminu do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub 
uzupełnień.  
11. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.14), 
zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. [art. 18 
ust. 6 ustawy pzp].  
12. 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.  
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.1-4.4, pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  
 
XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY – dotyczy wszystkich części zamówienia  

 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.  



2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowej SWZ, 
musi być podana w PLN cyfrowo: cenę oferty należy podać w wartości brutto.  

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  

4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się cen wariantowych.  
5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021. 685. ze zm.).  

6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  
z realizacją przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości i warunków zmiany 
ceny skazanych we wzorze umowy.  

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 9. Jeżeli została złożona oferta, 
której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r. 
poz. 2174, ze. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma 
obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  
 
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM  
– dotyczy wszystkich części zamówienia  
 
Nie dotyczy  
 
XXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert, tj. 14.02.2022 r . 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą.  
3. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa wyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą.  



XXIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT – dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  
 
1.1. Formularz ofertowy – przygotowany wg. wzoru - załącznik nr 3 do SWZ  
1.2. Formularze cenowe - część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 
8, część 9 przygotowane wg. wzoru – załącznik nr 2 do SWZ  
1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postepowaniu- przygotowany wg. 
wzoru - załącznik nr 4 do SWZ.  
1.4. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 
podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).  
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.  
1.5. 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).  
 
XXIV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
– dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi 
w rozdziale XIX SWZ.  
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2022 r. do godziny 8:00.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2022 r. o godzinie 09:00.  
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 
wskazanie pliku do odszyfrowania.  
5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego następuje otwarcie 
ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym jak wyżej, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  
7. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

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

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
 
 
XXV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT – dotyczy wszystkich części zamówienia  
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem  

1) Cena – 60 %  
2) „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” – 40%  



2. Oferty oceniane będą punktowo.  
Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Zamawiający udzieli 
zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg 
wymienionych kryteriów.  
3. Sposób oceny ofert  
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające 
odrzuceniu.  
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria Punkty  
w poszczególnych kryteriach zostaną wyliczone wg wzorów :  
 
 
Kryterium: Cena  
 
 
                                               Najniższa oferowana cena brutto  
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %  
                                              Cena badanej oferty brutto  
 
Kryterium: Czas dostawy -„Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” 
należy rozumieć czas na wymianę wadliwego lub niespełniającego wymogów opisanych  
w SWZ przez Zamawiającego lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego.  
W części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punkty zostaną przyznane w następujący sposób:  

40 pkt – do 1 godziny  
20 pkt – od 1 do 2 godziny  
0 pkt – powyżej 2 godzin  

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na 
wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 40.  
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch 
miejsc po przecinku.  
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
 
XXVI. INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ORAZ 
FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO – dotyczy wszystkich części zamówienia.  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  



2. O ewentualnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  
3.  Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 albo ust. 
2 powyżej, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 308 ust. 2-3 Pzp.  
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu 
zawarcia umowy.  
6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zamawiający 
dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej.  
7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są wykazać 
należyte umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty.  
8. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia, przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
o udzielenie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 
unieważnić postępowanie.  
 
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK 
JEGO WNIESIENIA – dotyczy wszystkich części zamówienia  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
XXVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
– dotyczy wszystkich części zamówienia  

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
Załącznik Nr A do SWZ, zawierającym projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.  
2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy  
w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr A do 
SWZ.  
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, za zgodą obu stron. Zamawiający dopuszcza także dokonanie zmiany 
umowy w formie elektronicznej.  
 
XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM 
INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 
ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH 
SKŁADANIE – dotyczy wszystkich części zamówienia  

Nie dotyczy.  



 
XXX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWE RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ – dotyczy wszystkich części zamówienia  

Nie dotyczy.  
 
XXXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ – dotyczy wszystkich części zamówienia  

Nie dotyczy.  
 
XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ 
WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO 
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI 
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW – dotyczy wszystkich 
części zamówienia  

Nie dotyczy.  
 
XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 
OBCYCH - dotyczy wszystkich części zamówienia  

Nie dotyczy.  
 
XXXIV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUCKJI 
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W                   
ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ                          
- dotyczy wszystkich części zamówienia  

Nie dotyczy.  
 
XXXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT                
- dotyczy wszystkich części zamówienia  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów. Koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi składający ofertę.  
 
XXXVI. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY W POSTACI 
KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93. - 
dotyczy wszystkich części zamówienia  

Nie dotyczy.  



 
XXXVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ , ZMIANY 
TREŚCI SWZ - dotyczy wszystkich części zamówienia  

Na zasadach wskazanych w artykule 284- 286 ustawy Pzp.  

XXXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY -  dotyczy wszystkich części zamówienia 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.  
3. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

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

był obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania 
jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 
na stronie internetowej.  
6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt1)  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.  
 
XXXIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - dotyczy wszystkich części zamówienia  

 

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.2610.01.2022 ,  
Nazwa postępowania:  Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne 

Wzgórze” w Ryjewie w okresie od 01.02.2022r. do 31.12.2022 r. 
dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

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 lub dom@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 „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie zawarł 
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 
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 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej. Oświadczam, że zawarte  
w niej informacje są dla mnie zrozumiałe. 

 

…………………………………………… 

                 (data i podpis) 



 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ – dotyczy wszystkich części zamówienia  

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 - Formularze cenowe  
  (cześć 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 8, część 9)  
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 
 
Załączniki nr 4 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1  
 
Załącznik nr 5  - Identyfikator Postępowania 
 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej   
                           w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 
 
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym  
                           mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
 
Załącznik nr A - Wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis elektroniczny 
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