
 

 
 
 

CRR-241.13.02.2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Dostawa nabiału na potrzeby CRR KRUS w Jedlcu 
 
 
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy   
z dn. 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129). 
 
 
 
 
 
 
 

Gołuchów, grudzień 2021 r.  



Strona 2 z 24 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu 

ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów, Nr tel.: 62 7616250,  

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlec.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://jedlec.nowybip.pl/ pod nazwą: 
Dostawa nabiału na potrzeby CRR KRUS w Jedlcu. 

Nr postępowania CRR-241.13.2021. 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://jedlec.nowybip.pl/ 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego 
dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 
reprezentowanym przez Dyrektora  mgr Ewa Wojtyła MBA. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS w Jedlcu jest 
Pani Jolanta Jamrozik , e-mail zkpk0001@jedlec.pl, nr tel. 62  76 16 251, wew.  223. 

3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania innych usług oraz do zapewnienia 
Centrum bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu. 

5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa. 

7. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), 
iż przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) obowiązkiem. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożność realizacji usługi. 

10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na 
formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał. 

III. 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  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, 
ePUAPu, dostępnego pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: 
zamówienia@jedlec.pl . 

mailto:zamowienia@jedlec.pl
https://jedlec.nowybip.pl/
https://jedlec.nowybip.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamówienia@jedlec.pl
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2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 
„Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych 
wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji 
użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej 
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę 
akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu 
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem 
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga 
.NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do 
wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. 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 9.0, 

− Mozilla Firefox od wersji 15, 

− Google Chrome od wersji 20. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr MN do 
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Tadeusz Ordziniak, tel. 
62 7616250 wew. 205, w dni robocze w godz. 8:00 - 15:35, e-mail: zamowienia@jedlec.pl . 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

IV. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy nabiału prowadzone jest w 
trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 1) ustawy Pzp, zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 

mailto:zamowienia@jedlec.pl
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V. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 
wskazania w Ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. W przypadku braku tej 
informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z 
podwykonawców przy jego realizacji. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że inny 
proponowany podwykonawca bądź sam Wykonawca, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
pierwotny podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy PZP: 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w 
okolicznościach, o których jest mowa w art. 95 ustawy PZP. 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy nabiału na potrzeby CRR KRUS w Jedlcu w 
okresie obowiązywania umowy, określone w załączniku nr 3 do SWZ – Formularzu asortymentowo-
cenowym oraz w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych Postanowieniach Umowy.                                  
Kod CPV: 15500000-3 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i 
terminowo. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wymienione w obowiązujących 
przepisach prawa dotyczących żywności, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.2021 t.j.), 
2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (t.j. Dz. U. z 
2021r. poz. 630), a także musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z systemem HACCP. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań higienicznych i sanitarnych 
określonych przepisami prawa żywnościowego. 

4. Wymaga się aby Wykonawca posiadał wdrożony i funkcjonujący system HACCP w 
zakładzie/hurtowni, z którego/ej dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dysponować decyzją wydaną przez właściwy organ dopuszczającą 
środek/ki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia lub dokumentem równoważnym 
wydanym przez właściwy organ. 

UWAGA: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu bezwzględnie dostarczyć 
do Zamawiającego ważną/e decyzję/e wydaną/e przez właściwy organ dopuszczającą/e środek/ki 
transportu do przewozu artykułów spożywczych objętych przedmiotem zamówienia lub dokument/y 
równoważny/e wydany/e przez właściwy organ. Brak przedłożenia ww. dokumentu/ów Zamawiający 
potraktuje jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i 
dokona czynności, do których jest upoważniony ustawą Pzp. 
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6. Wykonawca ma obowiązek dostaw przedmiotu zamówienia w ilości i asortymencie określonym w 
zamówieniu zgłoszonym telefonicznie lub elektronicznie w dniu poprzedzającym dostawę, a w 
sytuacjach wyjątkowych nawet tego samego dnia po telefonicznym zgłoszeniu. Realizacja 
zamówienia odbywa się sukcesywnie najczęściej trzy razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 
12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w 
Jedlcu. Odbiór dostawy na drukach WZ lub innych dokumentach określonych przez strony, 
transportem spełniającym wymagania określone w pkt. 5 na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania we 
własnym zakresie transportu zastępczego dopuszczonego decyzją właściwego organu do przewozu 
przedmiotu zamówienia lub dokumentem równoważnym, w celu zapewnienia ciągłości dostaw. 

8. Wykonawca ma obowiązek dostarczania nabiału z terminem przydatności do spożycia nie krótszym 
niż dwa tygodnie od dnia dostawy. 

9. Zamawiający wymaga aby dostarczane artykuły nabiałowe znajdowały się w opakowaniach 
zawierających czytelne etykiety w języku polskim umieszczone na produktach w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą 
przechowywania oraz kodem identyfikacyjnym umożliwiającym identyfikację produktu z danej partii 
produkcyjnej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do każdej dostawy dokumentu identyfikacyjnego i 
jakościowego produktu, dokumentu HDI oraz zobowiązany jest do udostępnienia przy dostawie 
wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej przedmiotu dostawy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wyłącznie wyselekcjonowanych, o potwierdzonych 
odpowiednimi dokumentami jakości i pochodzenia towarów i surowców w celu utrzymania 
stabilnego, wysokiego standardu oferowanych wyrobów, gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne 
konsumentom jak i pełne zadowolenie i satysfakcję pacjentów CRR KRUS w Jedlcu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą każdego asortymentu 
wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ oraz na każde żądanie Zamawiającego aktualnych kart 
charakterystyk, specyfikacji produktu, itp. w języku polskim zawierających informacje o substancjach 
lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji wskazanych w Załączniku nr II do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. 

13. Wykonawca ma obowiązek dostarczania produktów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego 
wskazanymi w załączniku nr 3 do SWZ oraz w treści niniejszej SWZ. 

14. Zamawiający zastrzega, że w ramach ceny ofertowej ma prawo do zmiany ilości asortymentu 
dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do SWZ, przy czym zamówione ilości będą 
wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje zakup minimum 70% 
wartości przedmiotu zamówienia. 

15. Jeżeli w treści załącznika nr 3 do SWZ, z uwagi na brak możliwości opisania przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazane zostały znaki towarowe, 
pochodzenie lub źródło charakteryzujące produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, 
któremu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” – Zamawiający wskazał w opisie poszczególnych 
produktów kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 pkt. 1 ustawy Pzp. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VII. WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

Wykonawca przystępujący do postępowania nie jest zobowiązany do wniesienia wadium. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zakład Wykonawcy 
nieobjęty urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, z którego dokonywana będzie 
dostawa przedmiotu zamówienia został zatwierdzony do wprowadzania do obrotu produktów 
pochodzenia zwierzęcego i/lub został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej 
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020.2021 t.j.) lub zakład Wykonawcy z którego 
dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia został zatwierdzony lub został wpisany do 
rejestru zakładów objętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie 
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2020.1753 t.j.). 

b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 
jednym pojazdem/środkiem transportu, którym będzie dostarczał przedmiot zamówienia 
odpowiadającym wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.2021 t.j.) w związku z rozporządzeniem nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. (ogólne wymogi higieny 
dla wszystkich podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze – załącznik nr 2 do 
rozporządzenia). 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych 
dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 
jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 



Strona 7 z 24 

 

- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 
58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj. na 
podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) - dalej "KK" 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z ze zm.), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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 KK, przestępstwo oszustwa, 
o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa 
w art. 270-277d KK, 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) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 
3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 
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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) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o 
których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

IX. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania 
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy następującego 
przedmiotowego środka dowodowego: 

− zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej 
o wdrożeniu przez Wykonawcę systemu HACCP w zakładzie/hurtowni z którego/ej dokonywana 
będzie dostawa przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U.2020.2021 t.j.), lub 

− protokołu z urzędowej kontroli żywności, przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady Unii Europejskiej nr 882/2004 z dnia 29.04.2004r. Dz. U. UE L.04.139.l, w skład którego wchodzi 
punkt określający prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładzie/hurtowni z 
którego/ej dokonywana będzie dostawa przedmiotu zamówienia (podstawa prawna: art. 9 i 10 
rozporządzenia jak wyżej oraz art. 59 i 73 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U.2020.2021 t.j.), lub 

− aktualnego certyfikatu HACCP dla zakładu/hurtowni z którego/ej dokonywana będzie dostawa 
przedmiotu zamówienia wystawionego przez upoważnioną, niezależną jednostkę certyfikującą – nie 
dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej. 

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane 
dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania związane z przedmiotem zamówienia. 

3. Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału SWZ Wykonawca 
składa wraz z ofertą w formie elektronicznej. 

4. Zamawiający przewiduje w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowego środka 
dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, wezwać Wykonawcę 
do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

5. Postanowienia pkt. 4 niniejszego rozdziału SWZ nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowego środka 
dowodowego. 
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X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą następujące informacje: 

1) Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 3 do SWZ. 
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 
do SWZ. 
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
3) W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także 
oświadczenie Podwykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego Podwykonawcy. 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 5 do SWZ. 
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego - załącznik nr 6 do SWZ. 

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), dalej jako „Rozporządzenie", składa się w formie 
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w 
formie pisemnej lub w formie dokumentowej. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w rozdz. X podr. ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 

6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale rozdz. X ust 2 pkt 1. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
Rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej. 

XI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Treść oferty musi być zgodna z 
warunkami zamówienia. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o 
pozytywnym przyjęciu oferty przez System. 

UWAGA: Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty – załącznik nr 2 do SWZ. 

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby 
uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 
1) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 
2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3 do SWZ. 
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru – Załącznik nr 4 do SWZ. 
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, 
które Zamawiający może 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, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem 
oferty. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 Ustawy, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w 
zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania 
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno 
potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka 
okoliczność. 
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub inny dokument sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty dostępności tych 
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych dokumenty wskazane 
przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument wystawiony w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający umocowanie osób 
upoważnionych do podpisania oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy.  

7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty 
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indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, w tym ofert, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w 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 oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy. 

10. 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, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa 
w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej.  

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10, sporządza się w postaci 
elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio w wiadomości przekazywanej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  

12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające 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. 

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 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. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każde z nich 
dotyczą; 
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  
papierowej, może dokonać również notariusz. 

16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
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dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione 
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. 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, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo zostały wystawione 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. 

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
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 każde z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp 
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. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  
papierowej, może dokonać również notariusz. 

19. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności dostępu do oryginału. 

20. W przypadku przekazywania 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. 

21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl   

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, 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 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2021 roku 
do godz. 10:00 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie 
oferty. Zaleca się, aby rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. 

XIII.TERMIN OTWARCIA OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 10:30. Otwarcie ofert następuje 
poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 
Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informacje o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o: 

1) nazwach albo imionach lub nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie. 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.01.2022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty" lub „ceną", 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i 
usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 
będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

2. Cena oferty brutto zostanie obliczona zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym - 
Załącznik nr 3 do SWZ, w następujący sposób: 
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1) Wykonawca wpisze w formularzu asortymentowo-cenowym cenę jednostkową netto danej 
pozycji asortymentowej, następnie obliczy wartość netto danej pozycji poprzez przemnożenie 
wymaganych ilości przez cenę jednostkową netto. Po obliczeniu wartości netto, Wykonawca obliczy 
wartość brutto, poprzez dodanie do wartości netto podatku VAT. 
2) Całkowita wartość brutto oferty jest sumą wartości brutto wszystkich pozycji asortymentowych. 

3. Ceny jednostkowe netto, powiększone o należy podatek VAT wskazane przez Wykonawcę w 
Formularzu asortymentowo - cenowym - Załącznik nr 3 do SWZ będą stanowić podstawę do 
rozliczenia w całym okresie obowiązywania umowy. 

4. Formularz asortymentowo-cenowy stanowi jedną, integralną ofertę niniejszego postępowania. 

5. Suma wartości brutto wyliczona dla Formularza asortymentowo-cenowego będzie cenę ofertową 
brutto zamówienia, którą należy wpisać w punkcie 8 Formularza Oferty (Załącznik 2 do SWZ). 

6. Cena oferty służy tylko do porównania złożonych ofert. Wartość każdego zamówienia w ramach 
poszczególnych zamówień cząstkowych wynikać będzie z rzeczywistej ilości zamówionego towaru i 
cen jednostkowych netto z określonych pozycji Formularza asortymentowo-cenowego, powiększone 
o należny podatek VAT. Umowa zostanie zawarta do wysokości środków przeznaczonych przez 
Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. 

7. Wartość brutto podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT. 

8. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego. 

9. Łączna cena brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz 
Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część Formularza oferty. W 
przypadku rozbieżności w łącznej cenie brutto oferty podanej w Formularzu oferty i Formularzu 
asortymentowo-cenowym wiążąca jest łączna cena oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu 
asortymentowo-cenowym. Zamawiający poprawi rozbieżność zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni którejkolwiek pozycji w Formularzu asortymentowo- 
cenowym - Załącznik nr 3 do SWZ, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i 
zagranicznych, sposób złożenia oferty uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania 
pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. 
pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 
zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych). 

12. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, 
Zamawiający doliczy do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 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. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznawać będzie ofertę spełniającą wymagania 
Zamawiającego i przedstawiającą najwyższą wartość punktową C przyznaną za kryterium wyboru 
jakim jest cena. 

CENA = 100% 

2. Punktacja przyznana za powyższe kryterium - ceny obliczona zostanie wg wzoru: 
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𝐶 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 × 100 𝑝𝑘𝑡 

Oferty z punktacją C będą ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

4. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym winny być ustalone, jako kompletne i 
jednoznaczne. Ceny te nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia oraz nie 
będą podlegały waloryzacji, ze względu na okres obowiązywania umowy krótszy niż wskazany w art. 
439 ustawy PZP. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Dokumenty do złożenia których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności: aktualną koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną z godnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) - kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

8. Zmawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

11. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne 
części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy. 

13. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych (w tym podatki) 
oraz rabaty/upusty, których Wykonawca zamierza udzielić. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 
innych opłat z tytułu realizacji zamówienia. 

14. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów obciążają Wykonawcę zamówienia - 
musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

15. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę o tym fakcie. 

16. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 
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1) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, 

2) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych 
polskich (PLN). 

18. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonej w SWZ. 

19. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taką samą cenę, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie 
zaproponowane. 

20. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SWZ 
oraz złoży najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale. 

21. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny. 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Szczegółowe warunki, na których zawarte zostaną umowy w sprawie zamówienia publicznego 
określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo 
określono w Projektowanych postanowieniach umowy. 

XIX. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy - w terminie 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wezwania przez Zamawiającego - 
zobowiązany jest dostarczyć wykaz osób pełniących nadzór nad realizacją umowy tj. dane osobowe, 
nr telefonu i adresu poczty elektronicznej. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca prześle za pomocą Platformy lub na adres e-mail 
Zamawiającego Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy w wersji edytowalnej. 

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy, a także 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, tj. odwołanie i skarga do sądu. 
Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a 
postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp 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 Pzp; 
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3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był 
do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 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. Domniemywa się, że Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

4. 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 lit. (a). 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 
publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.). 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowy; 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty;  

Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy; 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa                    
w art. 125 ust. 1 ustawy; 

Załącznik nr 7 – Wykaz środków transportu. 
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Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowy 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich oraz jaj do Zamawiającego 
zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym integralną część Formularza oferty 
(Załącznik nr 3 do umowy). 

§ 2 

Miejsce i warunki dostaw oraz termin realizacji 

Wykonawca ma obowiązek: 

1. Dostaw przedmiotu postępowania własnym transportem, na swój koszt i ryzyko,. 

2. Zagwarantowania we własnym zakresie transportu zastępczego dopuszczonego decyzją 
właściwego organu do przewozu artykułów spożywczych, w celu zapewnienia ciągłości dostaw w 
przypadku awarii środka transportu. 

3. Zaopatrywania dostarczanych produktów w czytelne etykiety umieszczone na produktach w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, 
temperaturą przechowywania oraz numerem partii. 

4. Przekazywania żywności bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru. Nie dopuszcza się 
pozostawiania żywności przez Przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom 
nieupoważnionym.  

5. Udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny 
ilościowo – jakościowej przedmiotu dostawy. 

6. Dostarczania wraz z każdą dostawą dokumentu HDI. 

7. Strony zastrzegają, iż w ramach wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Zamawiający ma prawo 
do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, po cenach w nim 
określonych, przy czym zapotrzebowanie określone w formularzu nie jest wiążące dla Zamawiającego 
i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. 

1. Umowa realizowana będzie sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 
r. lub do wyczerpania kwoty umowy określonej w § 3 ust. 1, w zależności od tego które ze zdarzeń 
wystąpi jako pierwsze. 

2. Dostawy realizowane będą własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko do kuchni 
CRR KRUS w Jedlcu, ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów. 

Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty 
wydania towaru Zamawiającemu 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych lub miejsc 
wskazanych, znajdujących się w obiektach Zamawiającego, wskazanych w ust. 2. 

4. Wielkości dostaw będą każdorazowo określane telefonicznie lub e-mailem przez Zamawiającego 
(w zależności od zapotrzebowania) przez osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego. 

5. Dostawa będzie następowała najczęściej trzy razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 
12:00, po zgłoszeniu telefonicznie lub elektronicznie dnia poprzedzającego dostawę, a w sytuacjach 
wyjątkowych dostaw przedmiotu postępowania w dniu zgłoszenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar własnym transportem miejsca, wskazanego przez 
osobę mającą nadzór nad realizacją umowy, odpowiednio do lokalizacji, o której mowa w ust. 2, wraz 
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zestawieniem asortymentowo-cenowego zawierającym wszystkie pozycje dokumentu, ilości 
dostarczonych produktów, ceny jednostkowe netto, wartości netto i brutto. 

7. Ilość artykułów określonych w Załączniku nr 3 - Formularzu asortymentowo-cenowym są 
ilościami szacunkowymi, które Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy i 
nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu artykułów w liczbie wskazanej w Formularzu 
asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część formularza oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej 
pozycji asortymentowej wyszczególnionej w Załączniku nr 3 do Umowy. Zakres umowy może być 
pomniejszony do 30% (tj. zrealizowany nie mniej niż w 70%) ogólnej wartości zamówienia. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności sporządzania aneksu, zamówienia 
większych lub mniejszych ilości przedmiotu dostawy niż ilości wymienione w Formularzu 
asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, pod warunkiem nie przekroczenia 
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może przekroczyć wartości środków w wysokości 

 złoty netto plus należny podatek od towarów i usług co daje zł 

brutto (słownie: 00/100). 

2. Ceny jednostkowe zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy, mogą być waloryzowane kwartalnie 
wskaźnikiem cen żywności i napojów bezalkoholowych wg "Cen w Gospodarce Narodowej" (strona 
internetowa GUS) lub „Biuletyn Statystyczny" (miesięcznik GUS) za kwartał poprzedni - jeżeli 
wskaźnik wzrostu cen w danym kwartale w stosunku do poprzedniego przekroczy 5%. 

3. Wszelkie zmiany cen zostaną wprowadzone aneksem do umowy po ich uprzednim 
udokumentowaniu przez Wykonawcę, tj. przedłożeniem wydruku z powyższych publikacji. 
Zamawiający ma prawo zwrócić się o potwierdzenie tychże informacji do Departamentu Informacji 
GUS. 

4. Waloryzacja cen będzie dokonana, jeżeli przedłożone wydruki lub informacje z Departamentu 
Informacji GUS potwierdzą zmianę wskaźnika cen. 

5. Wynagrodzenie ostateczne przedmiotu umowy wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych 
dostaw (rzeczywiście dostarczonych ilości przedmiotu umowy i cen jednostkowych netto wg 
stosownej jednostki miary) potwierdzonych przez Zamawiającego, ale nie może przewyższyć kwoty 
umowy określonej w ust. 1. 

6. Wielkość oraz asortyment dostaw zostaną określone przy każdorazowym zamówieniu. 

7. Rozliczenie za każdą partię towarów dostarczoną na podstawie zamówienia cząstkowego, będzie 
następowało na podstawie faktur wystawianych jeden raz w miesiącu przez Wykonawcę na adres: 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów. Wykonawca 
umieści na każdej fakturze nr niniejszej umowy. 

8. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury elektronicznej i przesłanej na adres e-mail: faktury@jedlec.pl, przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane w treści faktury, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia tej faktury 
Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został 
otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony 
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

9. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o 
podatku od towarów i usług. Jeżeli na skutek omyłki w fakturze pierwotnej wykonawca wystawi 
fakturę korygującą, termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia faktury korygującej. 
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10. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Za niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 
ustawowe. 

12. Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy i warunki gwarancji 

1. Przedmiot dostawy jest objęty rękojmią i gwarancją jakości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczane produkty od daty 
dostawy, przy czym: 

a) w przypadku niewłaściwej jakości dostarczonego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zwrotu całej partii, 

b) produkty powinny być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia 
dotyczące terminu ważności, zapewniającego bezpieczne ich użycie; 

c) gwarancja dotyczy wszelkich wad czyniących produkt niezdatnym do spożycia; 

d) termin przydatności do spożycia powinien być podany na opakowaniu zbiorczym lub na 
pojedynczych opakowaniach; 

e) w przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków należytego wykonania 
umowy, tzn. dostawa zostanie zareklamowana ze względu na złą jakość towaru lub towar nie został 
dostarczony zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiający może zrealizować dostawę zastępczą 
u innego Wykonawcy, a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę obecnego; 

f) dokumentem potwierdzającym zakup przy składaniu reklamacji jest kopia faktury dotycząca 
reklamowanego towaru. 

3. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże w formie pisemnej bezpośrednio 
do Wykonawcy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że oferowane produkty spełniają wymagania: 

a) Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia; 

b) Ustawy o jakości handlowej artykuły rolno-spożywczych. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt a) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar 
właściwej jakości w terminie do 24 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego o niewłaściwej 
jakości produktów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania o rozstrzygnięciu 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia reklamacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 dnia roboczego uzupełnić dostawę o brakującą ilość 
produktów lub odebrać i dostarczyć produkty wolne od wad. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawować będzie: 

- po stronie Zamawiającego: 

 tel.: e-mail:  
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- po stronie Wykonawcy: 

 tel e-mail:  

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania dostawy określonego w § 2 ust. 5 w wysokości 
5% wartości brutto dostawy cząstkowej za każdy dzień zwłoki;  

2) w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 6 i 7 w wysokości 0,5 % wartości 
brutto dostawy cząstkowej za każdy dzień zwłoki; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający naliczy karę umowną za dostarczenie produktów nieodpowiedniej jakości, w 
wysokości 10% wartości brutto danej dostawy, za każdy stwierdzony przypadek, płatną z 
wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1. 

§ 7 

Zachowanie poufności 

1. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje o sprawach Zamawiającego, co do których 
powziął wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem umowy, które nie są ujęte w 
rejestrach publicznych ani nie są powszechnie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest 
następstwem naruszenia zasad poufności lub przepisów prawa, objęte są klauzulą poufności w czasie 
trwania, jak również po jej ustaniu, w zakresie nienaruszającym przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej oraz ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym 
zakresie za pracowników oraz pracowników podwykonawców, którzy w jego imieniu wykonują 
zadania na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego przekazania 
Zamawiającemu podpisanych przez pracowników oraz pracowników podwykonawców, 
zaangażowanych w realizację umowy, Oświadczeń podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności.  

4. Wykonawca udostępnia informacje związane z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego 
niezbędne do realizacji umowy wyłącznie tym spośród swoich pracowników lub pracowników 
podwykonawców, biorących udział w realizacji umowy, którym są one niezbędne do wykonywania 
powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom lub pracownikom podwykonawców 
informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań. 

5. Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie dokumentów, 
zawierających informacje związane z realizacją umowy, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to 
konieczne w celu jej realizacji, wymaga zgody Zamawiającego. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, do szyfrowania korespondencji 
elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo lub poufność 
informacji Zamawiającego ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np. GPG). 

7. Wykonawca oraz pracownicy podwykonawców, podczas wykonywania umowy, zobowiązują się 
do przestrzegania zasad ochrony informacji obowiązujących w Centrum oraz przestrzegania zasad 
dotyczących wstępu i wjazdu na teren Centrum. Sposób zapoznania z ww. zasadami ustala się w 
trybie roboczym z osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy. 

8. Ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie informacji, szczególnie w formie referencji, 
wymaga pisemnej zgody Dyrektora Centrum. Nie dotyczy to informacji, które znajdowały się w 
nieograniczonym posiadaniu podmiotu zewnętrznego przed ich otrzymaniem od Zamawiającego 
oraz/i są powszechnie znane. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia listy osób, które będą wykonywały dostawy do 
siedziby Centrum. Listę należy dostarczyć za pośrednictwem osoby sprawującej nadzór nad realizacją 
umowy do Zamawiającego w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym 
rozpoczęciem dostaw. 

10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w 
zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o żądaniu 
takiego organu przed ujawnieniem informacji. Obowiązek przekazania informacji przez Wykonawcę, 
odnosi się również do żądań uprawnionych organów kierowanych do podwykonawców. 

11. Wnoszenie na teren Centrum urządzeń służących przetwarzaniu informacji związanych z 
realizacją umowy wymaga uzyskania zgody osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy. 

12. Po zakończeniu realizacji umowy lub na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego zwrotu wszystkich informacji (uzyskanych i wytworzonych w trakcie realizacji 
umowy, utrwalonych w formie pisemnej, elektronicznej) i ich kopii oraz do trwałego, 
uniemożliwiającego odtworzenie, usunięcia informacji przetwarzanych w formie elektronicznej z 
wyłączeniem informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa winny pozostać w 
posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania osobie 
sprawującej nadzór nad realizacją umowy, po stronie Zamawiającego, protokołu z ww. czynności. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach usuwania danych, 
określonych w §9 ust. 12. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osoby nadzorującej 
Umowę o zamiarze usunięcia przedmiotowych danych, na co najmniej 7 dni przed planowaną datą 
wykonania przedmiotowej czynności. 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 pkt.1 ppkt 1) 
ustawy - Prawo zamówień publicznych jeżeli wystąpią Projektowane zmiany okoliczności 
powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
Projektowanemu interesowi publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy. 

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku nieprzestrzegania przez 
Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy z zastosowaniem ustaleń § 6 ust. 3. W szczególności 
odstąpienie od umowy może mieć miejsce w przypadkach: 

a. dwukrotnego nie wykonania dostawy, 

b. wykonywania dostaw nieterminowo, 
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c. dwukrotnego dostarczenia produktu o niewłaściwej jakości. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści umowy oraz zmian będących następstwem 
działania organów administracji. 

2. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym 
ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadku, gdy: 

1) nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia produktu wskazanego w ofercie, która 
nie powoduje zmiany przedmiotu umowy i cen wskazanych w Formularzu asortymentowo- 
cenowym, 

2) nastąpi zmiana wielkości opakowania poprzez zwiększenie lub zmniejszenie pojemności lub 
gramatury, 

3) zmiany terminu realizacji dostaw z uwagi na: 

a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 
prawidłowego wykonania umowy, 

b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku, przez stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

5. Jeżeli wnioskującym o zmianę będzie Wykonawca, wprowadzenie zmiany będzie możliwe dopiero 
po akceptacji Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy 
nastąpi zmiana nazwy, adresu lub statusu firmy. 

7. Dodatkowo, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, 

- wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 7 jest złożenie pisemnego wniosku, przez 
stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie, że 
zmiany, o których mowa powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności 
zawarte przez niego we wniosku o zmianę wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy 
zmiana wynagrodzenia jest zasadna. 
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10. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 
normatywnego wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności 
- za zgodą obu stron z wyjątkiem zmian określonych w § 2 ust. 9. 

2. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy 
nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy przetwarzane będą dane osobowe, Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 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 (dalej „RODO"), przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

1 innych przepisów prawa w tym zakresie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

6. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. 

7. Wykaz załączników do umowy: 

- Załącznik nr 1 do umowy: Formularz oferty wraz z Formularzem asortymentowo-cenowym, 
stanowiącym integralną część Formularza oferty. 

WYKONAWCA                             ZAMAWIAJĄCY 

 


