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SPECIT'IKACJA WARTII\IKOW ZAM6WIENIA
z\ tana dalej "SWZ"

na

,,Sukcesywn4 dostawg artykul6w spo2ywczych do
Szkoly Podstawowej Nr 49 zOddzialami Integracyjnymi

w Biatymstoku"

Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoSci zam6wienia nie
przekraczaj4cej prog6w unijnych zgodnie z ustaw4 z 17 wrzefinia}}l9r. - Prawo zam6wief
publicznych (Dz. U. 22019 r. poz.2019 ze zm.\

Przedmiotowe postgpowanie prowadzone jest przy uLyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Skladanie ofert nastgpuje przy uZyciu miniPortalu https://miniportal.nzp.gov.pV

Zatwierdzam:

Dyrektor Szkoty

2.

mgr Tomasz B
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r. ZAMAWTAJACY

Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyj nymi
im. Stefana Kardynala Wyszyriskiego- Prymasa Tysi4clecia
ul. Armii Krajowej 32
1546l Bialystok
REGON: 05066820700000
telefon 85 6617471
faks 85 6617476,
e-mail : sekretariat@sp49.bialystok.pl
strona internetowa szkoty: www.sp4g.bialystok.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMOWINIENIA

l. Postgpowanie o udzielenie przedmiotowego zam6wienia prowadzone jest na podstawie art.275
pkt 1 ustawy Pzp, w trybie podstawowymbez przeprowadzenianegocjacji, w kt6rym w
odpowiedzi na ogloszenie o zam6wieniu oferty mog4 sklada6 wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastgpnie Zamawiaj4cv wybiera najkorzystniej sz4 ofertg.
Szacunkowa wartoSd przedmiotowego zam6wienia nie przekracza prog6w unijnych o jakich
mowaw art.3 ust. I ustawy zdnia ll wrze6nia 2019r. Prawozam6wieripublicznych,zwanej
dalej ustaw4 Pzp.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia,
zwanej dalej SWZ, stosuje sig zapisy ustawy Pzp, akt6w wykonawczych oraz Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiaj4cy udostgpnia Specyfikacjg Warunk 6w Zamowienia wraz z zalEcznikami, zmiany i
wyjaSnienia Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia oraz inne dokumenty zam6wienia
bezpoSrednio zwiqzane z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia pod adresem internetowym:
- strona prowadzonego postgpowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacj a migdzy Zamawiaj1cym a
wykonawcami odbywa sig prry uzyciu miniportalu, kt6ry dostgpny jest pod 

"adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl, epUAp'u, dostgpnego pod adresem:
https://epuap.gov'pl/wps/portal. MiniPortal to narzgdzi" u*ozti*iaj4ci realizacjg procesu
zwi?zanego z udzielaniem zamowien publicznych przy uiryciu Srodk6w klmunikacji
elektronicznej, sluZ4ce w szczeg6lno$ci do przekazywania ofert, oSwiadczefi i dokument6w.
zamawiai4cy wznaaz,anastgpui4ce osoby do kontaktu z wykonawcami:
l) w sprawach merytorycznych: tel. g5 661747r wew.34 w dni robocze
l4:00
2) w sprawach proceduralnych: tel. 85 6617471wew.41 w dni robocze w godzinach 9:00 -
14:00

4' Wykonawca zamierzajqcy wzi46udzialw postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego,
musi posiada6 konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj4cy konto na epUAp ma dostgp do
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w godzinach 9:00 -

III.INFORMACJB OG6LNE



nastgpuj4cych formularry: ,,Formularz do zloheni4 zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
oraz do,,Formularza do komunikacj i".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokument6w elektronicznych,
elektronicznych kopii dokument6w i o6wiadczei oraz informacji przekazywanych przy ich
uryciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy uslug administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plik6w przesylanych za poSrednictwem dedykowanych formularzy:
,,Formularz zlohenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji"
wynosi 150 MB.
Za datg przekazania oferty, wniosk6w, zawiadomief, dokument6w elektronicznych,
oSwiadczef lub elektronicznych kopii dokument6w lub o6wiadczefi oraz innych informacji
przyjmuje sig datg ichprzekazania na ePUAP.
Postgpowanie mo2na wyszuka6 na Li$cie wszystkich postgpowari w miniPortalu klikaj4c
wcze6niej opcjg,,Dla Wykonawc6w" Iub ze strony gl6wnej zzakladki,,postgpowania,,

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa artykul6w spo2ywczych do Szkoly
Podstawowej Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi w Bialymstoku. Zamowienie bgdzie
realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, wg. zam6wieri
skladanych przez Zamawiaj4cego.
Przedmiot zam6wienia zostal podzielony na7 czEici:
C2956 nr 1 - migso i przetwory migsne - CPV l5l 00000-9
Czg1d nr 2 - warqtwa, owoce - CPV 03220000-9, i jaja- CpV 03 142500-3
Czg!;(, nr 3 - nabial i produkty mleczarskie - CPV 15500000-3
C2966 nr 4 - mrozonki - CPV 1533 t 100-8
C2936 nr 5 - r62ne artykuly spozywcze - CPV 15800000-6
C2936 nr 6 - piecrywo i wyroby piekarnicze - CPV 15810000-9
czg56 nr 7 - ryby mrozone - cPV 15221000-3 i wgdzone - cpv r5z34ooo-j
Formularz asortymentowo-cenowy z podzialem na siedem czgsci z przewidywan4 ilo6ci4
artykul6w ZywnoSciowych stanowi Zalqcznik czgS6 I do 7 do SWZ. Szczeg6towy opis
przedmiotu zam6wienia stanowi Zal4czniknr 4 do SWZ
Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czgsciolvych.
Przez ofertg czgSciow4 Zamawiaj4cy rozumie caly asorfyment obejmuj4cy dan4 czgsi
zam6wienia. Oferta musi by6 kompletna i zawieral wypelnione wsrystkie pozycje w zakresie
poszczeg6lnych czgSci zam6wienia. Nieuwzglgdnienie w danej czgsci, na kt6r4 skladana jest
oferta cho6by jednej porycji asortymentowej spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiaj4cy zalecaprzygotowanie oferty zazal}czonym do SWZ formularzu w formacie .xls
Dla kaZdej z czglci zam6wienia Wykonawca moze zloiryltylko jedn4 ofertg. ZloLeniewigkszej
ilo3ci ofert na dan4 czE56 zamowienia przez jednego Wykonawcg spowoduje odrzucenie
wszystkich jego ofert nat4czgfiC zam6wienia.
Kahdaoferta bgdzie oceniana odrgbnie dlakuzdejczgsci zam6wienia dla kt6rej zostalazto1ona.
Realizacja zam6wienia odbywa6 sig bgdzie na zasadach i warunkach przyjgtych w projekcie
umowy stanowi4cym Zal4cznik nr 3 do SWZ.
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA

Termin wykonania zam6wienia obejmuje rok szkolny 202112022 tj. od 1 wrze6nia 2021r. do 3l sierpnia
2022r.

Pierwsze zam6wienie moile zostat zloilone w tygodniu poprzedzaj1cym rozpoczgcie roku szkolnego tj.
przed I wrzeSnia 2021r.

VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

ZamawiajEcv nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagari, kt6rych spelnienie Wykonawca
zobowiqzany jest wykaza6 w spos6b szczeg6lny.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PACY,
w oKolrczNoscrAcH, o KT6RYCH MOWA W ART.95 USTAWY pzp

Zamawiajqcv nie precyzuje w tym zakresie 2adnych wymagari, kt6rych spelnienie Wykonawca
zobowiqzany jest wykaza6 w spos6b szczeg6lny .

vI[. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
USTAWY PZP

CH MOWA W ART. 108 I ART. 109

PODSTAWY WYKLUCZENTA Z POST{POWANTA:

1. Z postEpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig
zastrzeleniem art. I l0 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcg :

na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z

1) bgd4cego osob4 frzyczn}, kt6rego prawomocnie skazano za przestgpstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwipzku maj4cym na celu popelnienie

przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art.258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludZmi, o kt6rym mowa wart. l89a Kodeksu karnego,
c) o kt6rym mowa w arl.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystlrcznym, o kt6rym mowa w art. l65a

Kodeksu karnego, lub przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestgpnego pochodzenia pienigdry lub ukrywania ich pocho dzenia,o kt6rym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 $ 20 Kodeksu kamego, lub
maj4ce na celu popelnienie tego przestgpstwa,

0 powierzenia wykonyrvania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o kt6rym mowa w art. 9
ust' 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebyrvaj4cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypo.pttit.; polskiej
(Dz. U. poz.769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt6rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestgpstwo oszustwa, o kt6rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestgpstwo
przeciwko wiarygodno6ci dokument6w, o kt6rych mowa w art. 270 - Z77d Kodeksu
karnego, lub przestgpstwo skarbowe,
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h) okt6rym mowawart. g ust. I i 3lubart. l0 ustawy zdnia 15 czerwca 2012r-o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj4cym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreSlony w
przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzgduj4cego czlonkajego organu zarz4dzaj4cego lub nadzorczego. wsp6lnika sp6lki w
sp6lce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o kt6rym mowa
w pkt l);

3) wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok s4du lub ostateczn4 decyzjg administracyjn4 o
zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed uplywem terminu skladania
ofert dokonal platnoSci naleZnych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne wrzzodsetkami lub gr4,wnami lub zawarlwiilZilceporozumienie w sprawie splaty
tych nale2noSci;

4) wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakazubiegania sig o zam6wienia publiczne;
5) jezeli Zamawiaj}cy moile stwierdzii, na podstawie wiarygodnych przestan ek, ze Wykonawca

zawarl z innymi wykonawcami porozumienie maj4ce na celu zakl6cenie konkurencji, w
szczeg6lno6ci jeheli naleil}c do tej samej grupy kapitanowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsument6w, zlolyliodrgbne oferty, ofefty czgsciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, chyba irc wykt2q, Le przygotowali te
ofe(y lub wnioski niezaleimie od siebie;

6) jeheli, w pr4'padkach, o kt6rych mowa w art. 85 ust. I ustawy Pzp, doszlo do zakl6cenia
konkurencji wynikaj4cego z wczeSniejszego zaangaLowania tego Wykonawcy lub podmiotu,
kt6ry naleLy z Wykonawc4 do tej samej grupy kapitanowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsument6w, chyba ze spowodowane tym zakl6cenie
konkurencji mo2e byd wyeliminowane w inny spos6b ni| przez wykluczenie Wykonawcy z
udziafu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

2. Zamawiaj4cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy, w okolicznoSciach o kt6rych mowa w art.
I09 ust. I ustawy Pzp.

3. Zamawiaj4cy oceni, cry podjgte przez wykon awog czynno5ci, o kt6rych mowa w art. I l0 ust. 2 pzp,
s4 wystarczaj4ce do wykazania jego rzetelno6ci, uwzglgdniaj4c wagg i szczeg6lne okoliczno5ci czynu
wykonawcy. Je2eli podjgte przez wykonawcg czynnofui nie s4 wystarczaj4ce do wykazania jego
rzetelno6ci, Zamawiaj4cy wyklucza wykonawcg.

4' Wykonawca moze zostal wykluczony przez Zamawiaj4cego na kazdym etapie postgpowania o
udzielenie zam6wienia.

5. Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje zgodnie z art. 1l I ustawy pzp.

Na podstawie art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zam6wienia pubricznego mog4 ubiega6 sig wykonawcy,
ktorzy:-

l.
2.

nie podlegaj4 wykluczeniu;
spelniaj 4 warunki udziafu w postgpowaniu dotycz4ce :

2.1 ZdolnoSci do wystgpowania w obrocie gospodarczym:

rx. WARUNKI UDZIALU W POST4POWANTU



Zamawiajqcy nie stawia szczegolnych wymagari w zakresie spelnienia tego warunku;

2.2 Uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzialalno6ci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w:

Zamawiaj4cy nie stawia szczegolnych wymagari w zakresie spelnienia tego warunku;
2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaj4cy nie stawia szczeg6lnych wymagari w zakresie spelnienia tego warunku;
2.4 Zdolno(ci technicznej lub zawodowej:

Zamawiaj4cy nie stawia szczeg6lnych wymagari w zakresie spelnienia tego warunku;

Na podstawie art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia:
1) Wykonawcy ustanawiaj4 petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego;
2) jezeli oferta Wykonawc5w, o kt6rych mowa w pkt. 3, zostanie wybrana, Zamawiaj1cy zasttzega

mo2liwo56 h4daniaprzedzawarciem umowy w sprawie zam6wienia publicznego,przedloaenia
kopii umowy reguluj4cej wsp6lpraca tych Wykonawc6w.

Na podstawie art. I 18 ustawy Pzp

1. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w
stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci, polega6 na
zdolno6ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej Iub ekonomicznej innych
podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawnego lqcz1cych go z nim stosunk6w prawnych

2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiot6w udostgpniaj4cych zasoby,
sklada wrazzofert4 zobowi1zanie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzaj }cy, ze Wykonawca realizuj4c zam6wienie ,bgdzie dysponowal niezbadanymi zasobami
tych podmiot6w (art. 1 18 ust. 3 ustawy pzp).

3. Zobowi}zanie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby, o kt6rym mowa w pkt. 2, potwierdza, 2e
stosunek l}cz}cy Wykonawcg z podmiotami udostgpniaj4cymi zasoby gwarantuje rzecry1isty
dostgp do tych zasob6w oraz okreSla,w szczeg6lno5ci:
I ) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w podmiotu udostgpniaj4cego zasoby;
2) spos6b i okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob6w podmiotu

udostgpniaj4cego te zasoby pr4z wykonywaniu zam6wienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniaj4cy zasoby, na zdolnoSciach kt6rego Wykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w udziafu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje przedmiot zam6wienia, kt6rych
wskazane zdolnoSci dotycz1.

4. Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostepnienia zasob6w, odpowiada solidarnie z Wykonawc4,
kt6ry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg poniesion4 przez
Zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba Le za nieudostgpnienie
zasob6w podmiot ten nie ponosi winy.

5. lezeli zdolno(ci techniczne lub zawodowe podmiotu udostgpniaj4cego zasoby nie potwierdzaj4
spelniania przez Wykonawca warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz1 wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj4cy 24da, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiaj4cego zastupil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

6. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skladania ofert, powotywa6 sig na zdolnoSci lub sytuacjg
podmiot6w udostgpniaj4cych zasoby, jeileli na etapie skladania ofert nie polegal on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostgpniai4cych zasoby.
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1.

7. Zamawiaj1cy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy zasoby zdolnoSci technicznych lub
zawodowychprzez podmioty udostgpniaj4ce pozrvalaj qnawykazanieprzezWykonawcg spelnienia
warunk6w udzialu w postgpowaniu, atakhebada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, kt6re zostaty przewidziane wzglgdem Wykonawcy.

X. WYKAZ PODN{IOTOWYCH SNOOXOW DOWODOWYCH

Do oferty Wykonawca dolqcza oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spelnianiu warunk6w
udzialu w postgpowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj4cego - zgodnie z Zat4czniktem
nr 2 do SWZ.

l) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiot6w
udostgpniaj4cych zasoby, przedstawia, wraz z oSwiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 1, takLe
o5wiadczenie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby, potwierdzaj4ce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udziatu w postgpowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powoluje sig na jego zasoby.

2) w prrypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w o6wiadczenie o
kt6rym mowa w pkt. 1, sklada kaildy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.
OSwiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
postgpowaniu w zakresie, w jakim kaildy z wykonawc6w wykazuje spetnienie warunk6w udziatu
w postgpowaniu.

Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp Zamawiaj4cy wzy\ya Wykonawcg, kt6rego oferta zostatanajwy2ej
oceniona, do zlohenia w Wznaczonym terminie, nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych Srodk6w dowodowych, je2eli wymagal ichzloheniaw ogloszeniu o zam6wieniu lub
dokumentach zam6wienia, aktualnych na dzieri zloLeniapodmiotowych Srodk6w dowodowych:
Zamawiaj4cv nie wezwie do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, jeheli mozna je
uzyska6 za pomocA bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w szczeg6ino6ci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dzialalno$ci
podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaze w oSwiadczeniu, o kt6rym
mowa w pkt. l, dane umoZliwiaj4ce dostgp do tych Srodk6w.
Forma skladanych oSwiadczeri i dokument6w:

l) oferta, o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 125 ust. I ustawy Pzp, podmiotowe Srodki
dowodowe, w tym o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art. I 17 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowi4zanie
podmiotu udostgpniaj4cego zasoby, o kt6rym mowa w art. 1 l8 ust. 3 ustawy pzp, zwane dalej
zobowi4zaniem podmiotu udostgpniaj4cego zasoby, przedmiotowe Srodki dowodowe,
pelnomocnictwo, sporz4dza sig w postaci elektronicznej. Pozostale dokumenty, informacje i
oSwiadczenia sporz,}dza sig w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany do wiadomoSci
przekazywanei ptzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej. Doku*.nty elektroniczne
ptzekaz$e sig przy uzyciu $rodk6w komunikacji elektronicznej wskazanychprzezLamawiaj6cego,

2) zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertg oraz o6wiad czenie,o kt6rym mowa w art. 125 ust.I ustawy Pzp sklada sig pod rygorem niewaznoSci w formie elektrtnicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem kwarifikowanym, zaufanym lub podpisem orobirty11,

3) w przypadku, gdy podmiotowe Srodki dowodowe, pizedmiotowe srodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzaj4ce umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia publicznego,
podmiotu udostgpniaj4cego zasoby na zasadach okreslonych w art. 1 1g ustawy pzp lub
podwykonawcy niebgd4cego podmiotem udostgpniaj4cym zasoby na takich zasadach,zwane dalej
dokumentami potwierdzaj4cymi umocowanie do reprezentowania, zostaly wystawione przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cysig o udzielenie

2.

J.

4.
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zam6wienia, podmiot udostgpniaj4cy zasoby lub podwykonawca, 
^\tane 

dalej upowaznionymi
podmiotami, jako dokument elektroniczny, przekazuje sig ten dokument,

4) w przypadku, gdy podmiotowe Srodki dowodowe, w tym o6wiadczenie, o kt6rym mowa w
art. 1 17 lust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiqzanie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby, przedmiotowe
Srodki dowodowe, niewystawione przez upowazrione podmioty lub petnomocnictwo, zostaly
sporz4dzonejako dokument w postaci papierowej i opatrzone wlasnorgcznym podpisem ,przekazuje
sig cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zatfanym lub podpisem osobistym, poSwiadczaj4cym zgodnoS6 cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

5) w przypadku przekazywania w postgpowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddaj4cym dane kompresji, opatrzenie pliku zawieraj4cego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zatfanym lub podpisem osobistym, jest
r6wnoznaczne z opatrzeniem wsrystkich dokument6w zawafich w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Zamawiaj}cy 24da zal4czenia do oferty Pelnomocnictwa (oryginal w postaci elektronicznej
podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodnoS6 z oryginalem przez
notariusza) do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych
dokument6w z\ohonych wraz z ofert4. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o
udzielenie zam6wienia, do oferty naleLy dol4czy6 pelnomocnictwo podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych
przedstawicieli pozostatych Wykonawc6w, upowazniaj4ce jednego z Wykonawc6w do
reprezentowania pozostalych.

6. Dokumenty lub o6wiadczenia sporz4dzone w jg4yku obcym muszg zosta1, zloaone wraz z
tlumaczen iem na j gzyk polski poswiadczo ny m przez trumacza przysi g gle go.

7. Je2eli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terltorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiajqcy z4da nastgpuj4cych dokument6w:

l) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono
upadlo5ci, jego aktywami nie zarzqdza likwidator lub s4d, nie zawarl ukladu zwierzycielami, jego
dzialalnofid gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sig on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikaj4cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgciatej procedury;

2) dokument, o kt6rym mowa w pkt. 7.1) powinien by6 wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi4ce
przed ich zloileniem.

8. Jezeli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 7.1), zastgpuje sig je odpowiednio w calosci lub w czgsci
dokumentem zawieraj}cym odpowiednio oSwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt,,
zlohone pod przysigg4, lub, jeZeli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania nie ma przepis6w o o6wiadczeniu pod przysigg4, zlohone przed organem s4dowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego,
wlaSciwym ze wzglEdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. w niniejszym
prrypadku stosuje sig zapisy pkt. 7.2) SWZ.

9' Do podmiot6w udostgpniaj4cych zasoby na zasadach okre6lonych w art. 118 ustawy pzp oraz
podwykonawc6w niebgd4cych podmiotami udostgpniaj4cymi zasoby na tych zasadach,maj4cych
siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterltorium Rzec4zpospolitej polskiej, zapisy pkt. 7 stosuje
sig odpowiednio.

10' Je2eli jest to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie
zam6wienia, Zamawiaj4cy mo2e na kazdym etapie postgpowania wezwa6 Wykonawc6w do
ztoaenia wszystkich lub niekt6rych podmiotowych Srodk6w dowodowych aktualnych na dzie6 ich
zlohenia.



1 l. Je2eli Wykonawca nie zloLyl oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 125 ustawy Pzp, podmiotowych
6rodk6w dowodowych, innych dokument6w lub oSwiadczef skladanych w postgpowaniu lub s4 one
niekompletne lub zawieraj4 blgdy, ZamawiajEcy wezrvie Wykonawcg odpowiednio do ich zlo2enia,
poprawienia lub uzupelnienia w :uq1znaczonym terminie, chyba, 2e oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu bez wzglgdu na ich zloLenie, uzupelnienie lub poprawienie lub zachodz4 przeslanki
uniewa2n ienia postgpowan ia.

12. Wykonawca sklada podmiotowe Srodki dowodowe na wezwanie, aktualne na dziefi ich zloaenia.
13. W zakresie nieuregulowanym ustaw4 Pzp lub niniejsz4 SWZ do oSwiadczef i dokument6w

skladanych przez Wykonawcg w niniejszym postgpowaniu zastosowanie maj4 w szczeg6lno(ci
przepisy rozporz1dzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zdnia23 grudnia 2020 r.w sprawie
podmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oSwiadczefi, jakichmoae L1dad
Zamawiaj1cy od Wykonawcy orazrozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w zdnia 30 grudnia2020
r. w sprawie sposobu sporz4dzania i przekazywania informacji oraz wymagafi technicznych dla
dokument6w elektronicznych oraz 6rodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursie.

XI. SRODKI KOMUNIKACJI ELEKTROMCZNEJ, PRZY CIU KTORYCH
ZAMAWTAJACY B4DZTE KOMUNTKOWAL Sry Z WYKONAWCAn{T

1. W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja pomigdzy Zamawiaj1cym a Wykonawcami
w szczeg5lno(ci skladanie o6wiadczefi, wniosk6w (innych ni2 wskazanych w Rozdziale XIII),
zawiadomiefi oraz przekazywanie informacji odbywa sig elektronicznie za poSrednictwem
dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacj i" poprzez ePUAP oraz udostgpnionego
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji ztxi4zanej z niniejsrym postgpowaniem
Zamawiaj4cy i Wykonawcy posluguj4 sig numerem ogloszeni a (BZP lub ID postgpowania).
Zamawiaj4cy moile r6wnie2 komunikowa(, sig z Wykonawcami za pomoc4poczty elektronicznej,
e-mai I : sekretariat@sp49. bialystok.pl
Dokumenty elektroniczne, skladane sq przez Wykonawcg za po6rednictwem ,,Formularza do
komunikacji" jako zalqcznik| Zamawiaj4cy dopuszcza r6wnie2 mo2liwoS6 skladania dokument6w
elektronicznych (nie dotyczy oferty) za pomocQ poctty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres
e-mail. Spos6b sporz4dzenia dokument6w elektronicznych musi by6 zgodny z wymaganiami
okreSlonymi w rozporz4dzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporz4dzania i przekazywania informacji oraz wymagari technicznych dla dokument6w
elektronicznych oraz 6rodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie orazrozporzqdzeniu Ministra Rozwoju, pracy i Technologii
z dniaZ3 grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych Srodk6w dowodowych o.u, inryci dokument5w
lub oSwiadczeri, jakich mole i4da6 Zamawiaj4cy od Wykonawcy.
Wykonawca motn zttt6ci6 sig do Zamawiaj4cego z wnioskiem o wyjaSnienie treSci SWZ.
Zamawiajqcy jest obowiqzany udzielid wyjaSnieri niezwlocznie, jednak nie po1niej ni1 na Z dni
przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem 2e wniosek o wy.laSnienie tre5ci SWZ
wplyn4l do Zamawiaj4cego nie p62niej nizna 4 dni przeduptywem terminu sktadania ofert.
Jeaeli Zamawiaj4cy nie udzieli wyjaSnieri w terminie, o kt6rym mowa w pkt. 5, przedlu2atermin
skladania ofert o czas niezbgdny do zapoznania sig wszystkich zainteresowanych wykonawc6w z
wyjasnieniami niezbgdnymi do nalefiego przygotowania i ztoLenia ofert.
W prrypadku, gdy wniosek o wyjaSnienie tre6ci SWZ nie wplyn4t w terminie o kt6rym mowa wpkt' 5, zamawiai}cv nie ma obowi4zku udzielania *y3usnl"n tresci SWZ oraz obowi4zku
przedluLania terminu skladan ia ofert.
Przed\uLenie terminu, o kt6rym mowa w pkt. 6 nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o
wyja6nienie treSci SWZ.
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9. W prrypadku rozbieZnoSci pomigdzy treSci4 niniejszej SWZ, a treSci4 udzielonych odpowiedzi,
jako obowi4zuj4c4 naleiry przyjqe treS6 pisma zawierajqcego p62niejsze oSwiadczenie
Zamawiaj1cego.

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi4zek sprawdzania komunikat6w i wiadomoSci
bezpo6rednio na https://miniportal.uzp.gov.pl/ przeslanych przez Zamawiaj4cego, gdy2 system
powiadomiehmoile ulec awarii lub powiadomienie moze trafi6 do folderu SPAM.

1 I . W uzasadnionych prrypadk ach Zamawiaj1cy moLe przed uplywem terminu skladania ofert zmieni6
treS6 SWZ. Dokonana zmiana specyfikacji udostgpniona zostanie na https://miniportal.uzp.gov.pl/

xrr. TERMTN ZWIAZANTA OFERTA

1. Wykonawca skladaj4c ofertg pozostaje ni4 rwi1zany od dnia uptyrvu terminu skladania ofert do dnia
24.08.2021 r.,Pr4 czym pierwszym dniem terminu zwi4zaniaofert4 jest dzieit,w kt6rym uplywa
termin skladania ofert.
W przypadku gdy wyb6r najkor4rstniejszej oferty nie nast4pi przed uplywem terminu z,tvi4zania
ofert4 Zamawiajqcy przed uptywem terminu ztti4zania ofert4, zu.r:aca sig jednokrotnie do
Wykonawc6w o wyraZenie zgody naprzed\uiLenie tego terminu o wskazyvany przezniego okres,
nie dlu2sry ni2 30 dni. Przedlu2enie terminu zwiqzaniaofert4 wymaga zloZeniaprzez Wykonawcg
pisemnego oSwiadczenia o wyra2eniu zgody naprzedltilenie terminu rwipzaniaofert4.
PrzedfuZenie terminu zwiqzania ofert4, o kt6rym mowa w pkt. l, wymaga zlohenia przez
Wykonawc9 pisemnego oSwiadczenia o wyra2eniu zgody naprzedluaenie terminu zwipzaniaofert4.
Zamawiaj4cv, na podstawie art.226 ust. I pkt 12 ustawy Pzp odrzuci ofertg Wykonawcy, kt6ry nie
zgodzil sig na przedfuZenie terminu mi4zania ofert4.

X[I. SPOSOB PRZYGOTOWAI{IA OERTY

2.

J.

4.

4.

5.

1.

2.
a
J.

Ofertq naleiry zloLry| na formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym z wykorzystaniem
wzor6w - Zalqczniknr 1 iZal4cznik czg66 1 do 7 do SWZ.
Ofertg naleLy sporz4dzi6 zgodnie z wymaganiami SWZ.
Zaleca sig, aby Wykonawcy do sporz4dzenia oferty wykorzystali Zal4czniki stanowi4ce integraln4
czgS6 SWZ.
Korzystanie zhttps:l/miniportal.uzp.gov.pll przezwykonawca jest bezplatne.
Wykonawca sklada ofertg za po6rednictwem ,,Formularza do zloaenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku" przez ePUAP, udostgpnionego na miniPortalu. Funkcjonalnosi do zaszyfrowanita
oferty przez Wykonawcg jest dostgpna dla Wykonawc6w na miniPortalu, w szczeg6lach danego
postgpowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowi1zany jest podai adres skrzynki epUAp,
na kt6rym prowadzona bgdzie korespondencjamtiqzana z postgpowaniem.
Ofertg naleiry sporz4dzic wjg4yku polskim.
ofertq sklada sig, pod rygorem niewa2no6ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Spos6b zloilenia ofefty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,,lnstrukcji ufikownika,,,
dostgpnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.plllnstrukcja_urytkownika_miniportal-epUAp.pdf.
Wykonawca zobowi}zany jest zapoznal sig z ww. instrukcj4 i postgpowa6 wg zasad w niej
wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegaj4c sig o udzielenie zam6wienia
w szczeg6lnoSci skladaj4c ofertg akceptuje zasady korzystania z systemu miniportal wskazane w
instrukcji urytkownika i SWZ.
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9. Je2eli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej,
zawieraj1informacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy zdnia
16 kwietnia 1993 r. o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w
poufnoScitych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wrazz
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Za\qcznik stanowi4cy tajemnicg przedsigbiorstwa", a
nastgpnie wraz z plikami stanowi4cymi jawn4 czgi;6 naleiry ten plik zaszyfrowal. UWAGA:
Wykonawca zastrzegaj1c tajemnicg przedsigbiorstwa zobowi4zany jest wykaza6, tzn. udowodni6
wraz z przekazaniem takich informacji, i2 zastrze2one informacje stanowi4 tajemnicg
przedsigbiorstwa, np. poprzez zal4czenie uzasadnienia, ewentualnie dowod6w. Samo
zabezpieczenie informacjipoprzez oznaczenie,jako czgsd niejawna oferty nie jest wystarczaj4ce do
uznania przez Zamawiaj4cego, ze Wykonawca wykazal dzialania jakie podj4l w celu zachowania
poufnoSci.

10. Do oferty nale|y dol4czy6:
l) o6wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub
podpisem osobistym, a nastgpnie zaszyfrowa(, wraz zplikami stanowi4cymi ofertg,
2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj4cy umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy (prawo do podpisania ofe4y i innych oSwiadczeri lub dokument6w skladanychwrazz
ofert4), w przypadku, gdy fakt umocowania nie wynika z dokument6w zawaftych w
og6lnodostgpnych ibezplatnychbazach danych. Pelnomocnictwo powinno by6 przedstawione w
formie oryginafu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym albo notarialnie poSwiadczonej kopii w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art.97 $ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie). Postanowienia, o kt6rych mowa v"yZej, stosuje sig odpowiednio do osoby
dzialajqcej w imieniu Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
publicznego.

1 1. oferta mo2e byd zlozona tylko do uptywu terminu skradania ofert.
12. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofad ofertg za poSrednictwem

,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" poprzezePUAp, udostgpnionego
na miniPortalu. Spos6b wycofania oferty zostal opisany w ,,lnstrukcji urytkownika,, dostgpnej na
miniPortalu.

13. Wykonawca po uptywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokona6 zmianv ani
wycofad zloilonej oferty.

14. Dokumenty lub oSwiadczenia skladane s4 w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub o6wiadczenia poSwiadczonej za zgodno1l z oryginalem.

15. Poswiadczenia za zgodnoS6 z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot
udostgpniaj4cy zasoby, Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego,
w zakresie dokument6w, kt6re kazdego znich dotycz1.

16. Po6wiadczenie za zgodno6| z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia
nastgpuje przy u2yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.

17' Wykonawc4 moze by6 osoba frzyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaj4ca
osobowoSci prawnej oraz podmioty te wystgpuj4ce wsp6lnie (konsorcjum, sp6tka cyrvilna) z
zastrzeaeniem, 2e zloilona przez podmioty te wystgpuj4ce wsp6lnie oferta spelnia6 bgdzie
nastgpuj 4ce wymagan ia:

I ) Wykonawcy ustanowi4 pelnomocnika do reprezentowania
zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
publicznego;

2) oferta musi by6 podpisana w taki spos6b, aby
Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie - podpisy stawia

ich w postgpowaniu o udzielenie
umowy w sprawie zam6wienia

prawnie zobowi4rywala ws4rstkich
na niej Wykonawca/ Pelnomocnik

1.1.



upowa2niony przez wszystkich Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo reprezentowaniu w postgpowaniu i zawarciu umowy;

3) Wykonawca/Pelnomocnik dol4cza do oferty pelnomocnictwo do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo reprezentowaniu w postgpowaniu i zawarciu umowy, z podpisami
upowaznionych przedstawicieli Wykonawc6w. Tre56 pelnomocnictwa powinna zawierad w
szczeg6lno$ci:

a) w przypadku konsorcjum - okreSlenie rodzaju czynnoSci, kt6rych dotyczy, oznaczenie
Wykonawc6w ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, wskazanie Wykonawcy/ Petnomocnika i
zakres pelnomocnictwa (dokument powinien by6 podpisany przezupowa2nionych przedstawicieli
poszczeg6lnych Wykonawc6w);

b) w prrypadku sp6lki cywilnej - okreslenie rodzaju czynnoSci, kt6rych dotyczy, wskazanie
pelnomocnika, zakresu pelnomocnictwa (dokument powinien by6 podpisany przez wszystkich
wsp6ln ik6w sp6lki cywilnej );

4) wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wy\qcznie z Wykonawcq/ Pelnomocnikiem.
18. Wykonawca nie moile zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.222 ust. 5 ustawy pzp.
19. Zastrzeilenie informacji, danych, dokument6w lub oSwiadczeri nie stanowi4cych tajemnicy

przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
20. Wykonawca odpowiada za kompletnoSi oferty i zgodnoSd jej treSci z trelci4 Specyfikacji

Warunk6w Zamowienia.
21. Zamawiai4cy rekomenduje wykorrystanie format6w: .pdf .doc .xls jpg (jpeg) ze szczeg6lnym

wskazaniem na.pdf.
22. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje

.72.
23. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu

podpisanie kaZdego ze skompresowanych plik6w.
24. Zamawiaj4cy zalecaaby w przypadku podpisywania pliku przezkilkaos6b, stosowad podpisy tego

samego rodzaju. Podpisywanie r62nymi rodzajami podpis6w np. osobistym i kwalifiko*uny* 1noi"
doprowadzi6 do problem6w w weryfikacjiplik6w.

25. Ofertq naleLry przygotowa(, z nale?yt1 starannoSci4 dla podmiotu ubiegaj4cego sig o udzielenie
zam6wienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstgpu czasu do zakofrczenia
przyjmowania ofert.

26. Podczas podpisywania plik6w zalecasig stosowanie algorytmu skr6tu sHA2.
27. Zamawiaj4cy zaleca aby nie wprowadza6 jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. Mo2e to skutkowai naruszeniem integralno5ci plik6w co r6wnowa2ne
bgdzie z koniecznoSci4 odrzucenia ofeity w postgpowaniu.

28. Oferta, kt6rej tre56 jest niezgodna z warunkami zam6wie nia, z zastrzezeniem art. 223 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawi e art.226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wszelkie niejasno5ci
i obiekcje dotycz4ce treSci zapis6w SWZ warunk6w zam6wienia naleLry zatem wyjaSni6 z
Zamawiaj}cym przed terminem skladania ofert przewidzianym w Rozdziale XIV niniejs zej SWZ.

29. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ztxi4zanezprzygotowaniem izloheniemoferty, w tym koszty
pon i es i one z gulu nabycia kwal i fi kowane go podpi su elektron i c zne Eo.

Ofertg nalezry zloLy| do dnia 26.07 .2021r., do godziny l0:00.
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 26.07 .ZO2l r., o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert nastgpuje poprzez u2ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostgpnego po
zalogowaniu w zakladce ,,Desryfrowanie" na miniPortalu i nastgpuje poprzezwskazanie pliku do
odsryfrowania.

wykorzystanie format6w: .zip i

.zip, zaleca sig wcze6niejsze

l.
2.

J.

XIV. SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
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5.

Zamawiaj1cy, najp6iniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie intemetowej prowadzonego
postgpowania informacjg o kwocie, jak4zamierzaprzeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia.
Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiaj1cy zamie$ci na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania informacje, o kt6rych mowa w art.222 ust. 5 ustawy Pzp,tj. informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach orazsiedzibach lub miejscach prowadzonej dzialalnoSci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawc6w, kt6rych oferty ostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawarlych w ofertach
Zamawiaj4cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie intemetowej prowadzonego
postgpowania

XV. SPOSoB OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty powinna zawieral wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu
zam6wienia, stanowi ona calkowite wynagrodzenie Wykonawcy przez okres realizacjizam6wienia.

2. Obowi4zuj4c4 form4 wynagrodzenia za przedmiot umowy jest rvynagrodzenie ryczaltowe w
rozumieniu art.632 Kodeksu Cywilnego. W przypadku powstania r6anicy w cenach zawarfichw
formularzu ofertowym i cenowym, Zamawiaj1cy za wla6ciw1prryjmie ceng zawart4 w formularzu
cenowym.
Wykonawca w formularzu ofertowym winien poda6 ceng ryczahow4 brutto podan4 w PLN cyfrowo
i slownie, zawierajqc4 podatek VAT w wysokoSci zgodnej z obowi4zuj4cymi przepisami. W
przypadku zastosowania stawki obniZonej lub zwolnionej nalezy podad podstawg prawn4.
Kwoty nalefi zaok*qglil do dw6ch miejsc po przecinku (zgodnie zregulqmatematyczn4)
Jeleli zlohono ofertg, kt6rej wyb5r prowadzilby do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowego zgodnie zprzepisami o podatku od towar6w i ustug, Zamawiaj4cy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i usfug, kt6ry mialby obowi4zek
r ozliczy 6 zgodn ie z ty mi przepi sami.
Wykonawca, skladaj4c ofertg, informuje Zamawiaj1cego, cry wyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do
powstania uZamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj4c nazwg(rodzaj) towaru lub usfugi,
kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzi6 do jego powstania oraz wskazuj4c ich wartoS6
bez kwoty podatku. Brak takowej informacj i oznaczad bgdzie, i2 wyb6r oferty NIE BEDZIE
prowadzid do powstan i a u Zamaw iaj 4cego obowi4zku podatkowego.

l. lrzy wybone najkorrystniejszej oferty, w kazdej z czgsci zam6wienia , Zamawiajqcy kierowa6 sig
bgdzie nastgpuj4cymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena ofertowa- 60%o,

2) Czas wymiany towaru - 4\yo,

gdzie: l%o= I pkt.
Oferta spelniaj4ca w najwy2szym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otr4lma
maksymaln4 iloS6 punkt6w.
Pozostatym oferentom, spetniajQcym wymagania kryterialne prrypisana zostanie odpowiednio
mniej sza liczba punkt6w.

Ad. a) algorytm oceny kryterium,,cena ofertowa,,:

J.

4.

5.

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSOB OCENY OFERT
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4.

5.

C min
Wp (C) ------ x 60, gdzie:

Cob
C min - najniLsza cena spoSr6d wsrystkich ocenianych ofert w danej czgsci,
C ob - cena oferty badanej,
Wynik zaol<rqgla sig do dw6ch miejsc po przecinku.
Zakryterium,,cena ofertowa" oferta mohe otrzymad maksymalnie 60 pkt.

Ad.b) algorytm oceny kryterium,,czas wymiany towaru":

W min
Wp (W) ------- x 40, gdzie:

Wob

Wmin - najk6tszy czas wymiany towaru spo6r6d wszystkich ocenianych ofert w danej czgsci,
Wob - czas wymiany towaru ofefiy badanej.

Czas wymiany towaru bgdzie liczony od zgloszenia reklamacji (telefonicznie lub
za po6rednictwem poczty elektronicznej) i nie moilebyd kr6tszy ni|30 minut oruznie dfuLszy
ni2 24 godziny (zaoferowanie czasu dlu2szego ni| 24 godziny i kr6tszego ni| 30 minut
skutkowa6 bgdzie odrzuceniem oferty; jeZeli Wykonawca nie wstawi Zadnej wartoSci -
zamawiajqcy uzna,Ze Wykonawca oferuje czas24 godziny).
Wynik zaoh,r4gla sig do dw6ch miejsc po przecinku.
Za kryterium,,czas wymiany towaru" oferta moZe uzyskai maksymaln4 ilos6 40 pkt.

Punktacja odpowiedni e zaznacryd:
o 24 godziny do 5 godzin - 0 punkt6w
. 5 godzin do I godziny -20 punkt6w
. 1 godziny do 30 minut - 40 punkt6w

Zanajkotzystniejsz4 uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwigksz4l4czn4ilo56 punkt6w za
w/w kryteria oceny ofert.
Suma punkt6w ocenianych ofert wedlug wzoru:

W: Wp (C) + wp(w)
W - wartoSi punktowa ofurty,
Wp(C) - wartoS6 punktowa ceny oferty,
Wp(W) - wartoS6 punktowa czasu wymiany towaru.

Zaofertg najkorrystniejsz4 uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwigksz4 liczbgpunkt6w w wy2ej
wymienionych kryteriach oceny ofert - na podstawie informacji podanych prziz Wykonawca w
Zal1czniku nr I i Zal4czniku czgS6 I do 7 do SWZ.
Je2eli nie mo2na wybrai najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy wybiera
spoSr6d tych ofert ofertg, kt6ra otrzym ala najwyiLsz4 ocenQ w kryterium o najwy2szej 

-wadze.

JeZeli oferty ottzymaly tak4 sam4 oceng w kryterium o najwy2szej wadze,-zimawiajqcy wybiera
o fertg z najni2sz,4 cen4 lub najniilszy m ko sztem.
Je2eli nie moZna dokona6 wyboru oferty, w spos6b o kt6rym mowa w pkt. 4, zamawiajqcy wrywa
Wykonawc6w, kt6rry zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiaj4cego
ofert dodatkowych zawieraj1cych now4 ceng lub koszt.
W toku oceny ofert Zamawiaj4cy moLe 24dad od Wykonawcy wyjasnieft dotycz4cych tresci
zlo2onych ofert.

6.
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7.

8.

Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiaj1cym a Wykonawcg negocjacji dotycz1cych
zloilonej oferty oraz, z uwzglgdnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej tre6ci.
Zamawiaj1cy poprawia w tekScie oferty omylki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawca, kt6rego oferta zostalapoprawiona.

xv[. TNFoRMACJE DOTYCZ|CE WADTUM

Zamawiaj4cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postgpowaniu.

xvl[. INT'ORMACJE DOTY CZ 4CE Z AB,F-ZPTF,CZENIA Z ALEZvTEGO wvKONANTA
UMOWY

zamawiaj}cv nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale4rtego wykonania umowy.

XIX. PROJEKTOWATTE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIB ZAMOWIENIApuBLrczNEGo, KT6RE ZOSATNA WPROWADZONE
ZAMOWIEMA PI'BLICZNE GO

DO UMOWYW SPRAWIE

1. Z Wykonawc4, kt6rego oferta w wyniku badania bgdzie najkorzystni ejsza, zostanie podpisana
umowa.

2' Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymal od Zamawiaj4cego projekt umowy na wykonanie
zam6wienia.
Zamawiai4cY dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach okreSlonych w art. 454 - 455
ustawy Pzp.

W celu dokonania zmian zapis6w umowy wnioskowanych przez Strong, zobowiqzana jest ona
pisemnie wyst4pii z propozycjl zmiany warunk6w umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te
musz4 byd korzystn e bqdL neutralne dla Zamawiaj4cego.

L Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy informuje r6wnoczesnie
Wykonawc6w, kt6rry zlozyli ofer(y, o wyborze najkorrystniejszej oferty , przekizuj4c informacje,
o kt6rych mowa w art. 253 ust. I ustawy Pzp, podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Jednocze6nie, Zamawiaj4cy zamie6ci informacje, o kt6rych mowa w art.253 ust. 2 ustawy pzp, na
stronie internetowej prowadzonego postgpowania.
Zamawiaj4cy za'wiera umowg w sprawie zam6wienia publicznego, z uwzglgdnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej ofefty, jeileli zawiadomienie to zostalo przeslane pr4r uLlrciu srodk6w
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeZelizostalo przeslane w inny spos6b.
Zamawiaj4cy moze zawrze(, umowg w sprawie zam6wienia publicznegoprzed uptywem terminu,
o kt6rym mowa w pkt.2, jeheliw postgpowaniu o udzielenie zam6wienia ziozonoty[o jedn4 ofertg.
Wykonawca, kt6rego oferta zostalawybranajako najkorqystniejsza, zostanie poinformlw any przez
Zamawiaj1cego o miejscu i terminie podpisania umowy.

J.

4.

2.

J.

4.

xx. INFoRIVTACJE o roffi,ldtt
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
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6.

5. Wykonawca, o kt6rym mowa w pkt. 4 ma obowi4zek zawrzed umowg w sprawie zam6wienia na

warunkach okre6lonych w projekcie umowy, kt6re stanowi4 zalqcznik nr 3 do SWZ. Umowa
zostanie uzupetniona o zapisy wynikaj4ce ze zloilonej oferty.
W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia Zamawiaj4cy moze i4da6przed zawarciem umowy przedstawienia umowy reguluj4cej
wsp6lprac9 tych Wykonawc6w. Umowa taka winna okreSla6 strony umowy, cel dzialani4 spos6b
wsp6ldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania ka2demu z nich, solidarn4
odpowiedzialnoSd za wykonanie zam6wienia,oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmuj4cego
okres realizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji i rgkojmi), wykluczenie mo2liwo6ci
wypowiedzenia umowy konsorcjum przezktoregokolwiek z jego czlonk6w do czasu wykonania
zam6wienia.
Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zosta\a wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od zawarcia
umowy w sprawie zam6wienia publicznego, Zamawiajqcy mo2e dokona6 ponownego badania i
oceny ofert spoSr6d ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawc6w albo uniewaznid
postepowanie.

xxr. TNFoRMACJE DOTYCZACE OBO-\ilL{ZKU OSOBTSTEGO WYKONANTA PRZ,EZ
WYKONAW CD KLU CZOWYCH ZADAII

1. Zamawiaj1cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez Wykonawcg kluczowych
zadart.

Wykonawca moZe powierryd wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcy.
1) W prrypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyd czElt, przedmiotu zam6wienia

Podwykonawcy, stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiaj1cy 24da wskazania przez
Wykonawcg czg3ci przedmiotu zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierry6
Podwykonawcom oraz podania ewentualnych nazw (firm) Podwykonawc6w w ofercie - o ile na
etapie skladania ofert firmy Podwykonawc6w s4 zrrane_

Zamawiaj4cy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przezposzczeg6lnych Wykonawc6w
wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, kluczowych zadafiprzedmiotu zam6wienia.
Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia (np. Konsorcjum/ wsp6lnicy sp6lki
cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:

1) ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnoS6 za niewykonanie lub nienale4rte wykonanie
zam6wienia i wniesienie zabezpieczenia nalerytego wykonania umowy;

2) musz4 ustanowii pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zam6wienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pelnomocnika musi wynika6 z
zal4czonych do oferty dokument6w - wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wyl4cznie z
pelnomocnikiem;

3) pelnomocnictwo powinno jednozracznie wskazywa6 jakiego postQpowania dotyczy,
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, dane pelnomocnika, czynno5ci
jakie w postgpowaniu ma prawo wykonywa6 pelnomocnik;

4) jezeli oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajqcy mo2e wezwa| do przedstawienia kopii umowy
reguluj4cej wsp6lprac9 tych Wykonawc6w;

5) Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia, zobowiyani s4 na podstawie
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zloLry| wraz z ofert4 oSwiadczenie, stanowi4 ce zal4czniknr 6 do SWZ, z
kt6rego wynika, kt6re uslugi bgd4 wykonyrva6 poszc zeg6lniwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgsci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoSci zanaleiryte wykonanie przedmiotu zam6wienia. Jezeli Zamawiajicy stwierdzi,
2e wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy wykluczenia, Wykonawca oLowi4zany jest

7.

2.

3.

4.

5.
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zastqpie tego podwykonawcg lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czg5ci zam6wienia
podwykonawcy.

xx[. PouczENrE o SRoDKACH ocHRor\-y PRAWNEJ PRZYSLUGUJ.{CYCH
WYKONAWCY

1. Ka2demu Wykonawcy, atakLe innemu podmiot6w, je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego
zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponieS6 szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiaj4cego
przepis6w ustawy Pzp, przyshtguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz dokument6w zam6wienia
prrysluguj4 r6wnieZ organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art.469 pkt 15) ustawy Pzp
or az Rzecznikowi Matych i Srednich Przeds i gbiorstw.

3. Odwolanie przysluguje na:

l) niezgodn4 z przepisami ustawy czynnoS6 Zamawiajqcego, podjgt4 w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoSci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia do kt6rej Zamawiajqcy byl
obowiqzany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, zwanej dalej lzb4. Odwotuj4cy
przekazuje kopig odwo\ania Zamawiaj4cemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w
taki spos6b, aby m6gl on zapoznat sig z jego hesci4 przed uplywem tego terminu.

5. Odwolanie wobec tre$ci ogloszenia lub treSci SWZ wnosi sig w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych lub tre6ci SWZ na stronie
internetowej.

6. Odwolanie wnosi sig w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazaniainformacjio crynnoSci Zamawiaj4cego stanowi4cej podstawg jego

wniesienia, jeZeli informacjazostalaprzekazanaprzy uLryciu$rodk6w komunikacji elektronicznej;
2) l0 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci Zamawiaj1cego stanowi4cej podstawg

jego wniesienia, je2eli informacja zostala przekazanaw spos6b inny ni2 okreslony w pkt 1).
7. Odwolaniewprzypadkach innychnizokreslonewpkt.5 i6wnosi sigwterminie 5 dni oddnia,w

kt6rym powzigto lub przy zachowaniu naleirytej starannoSci mo2na bylo powzi46 wiadomoS6 o
okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp,
stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego prrystuguje skarga do s4du.
W postgpowaniu tocz4cym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks Postgpowania Cyrvilnego o apelacji, jeaeliprzepisy niniejszego
rozdzialu nie stanowi4 inaczej.

10. Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa lzby,w terminie l4 dni od dnia dorgczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp,przesylaj4c
jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZtoLenie skargi w plac6wce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

I l ' Prezes lzby przekazuje skargg wrazzaktami postgpowania odwolawczego do S4du Okrggowego w
Warszawie - S4du zam6wieri publicznych w terminie 7 dni od dnia jej oi.ry.nuniu.

9.

L7



XX[I. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi w Bialymstoku przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, znajduj4ce sig w publicznie dostgpnych rejestrach w celu prowadzenia postgpowari w
sprawie zam6wienia publicznego na postawie przepis6w ustawy z dnia I I wrzeSnia 2019 r. Prawo
zam6wieripublicznych(Dz.U.22019,po2.2019).Wsr6dtychinformacjimog4pojawi6sigdane,kt6re
na gruncie Rozporz,1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 201 61679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepfrvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (dalej: "Og6lne
Rozporz4dzenie" lub "RODO*), maj4 charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz. UE L 119 204.05.2016) informujg, i2:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami
Integracyjnymi im. Stefana Kardynala Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Biatymstoku
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -Izabela Remjasz - adres mailowy iod@sp49.nazwa.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
o na podstawie Art. 6 ust. I lit. c przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia obowi4zku

prawnego ci4i4cego na administratorze Og6lnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych
Osobowych zdnialT kwietnia2016 r. oraz

' na podstawie Art. 6 ust. I lit. fjako niezbgdne do cel6w wynikaj4cych z prawnie uzasadnionych
interes6w realizowany ch przez administratora.

o cel6w wypelnienia innych obowi4zk6w prawnych, ci4hqcych na instlrtucji na podstawie
powszechn ie obowi4zuj qcy ch przepi s6w prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgd4 przez okres niezbgdny do realizacji wymienianych
powy2ej cel6w:

. przez okres wymagany przepisami prawa,
o do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczefi z umowy,
o do czasu wycofaniazgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4: organy uprawnione na podstawie przepis6w prawa
do otr4ymania Pani /Pana danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:
o dostQpu do treSci swoich danych - korrystaj4c ztego prawa ma Pan/Pani ma mo2liwo66

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki spos6b i w jakim celu s4 przetvtarzane,

' prawo ich sprostowania - korzystaj4c ztego prawa moima zglosii do nas konieczno66
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupelnienia danych wynikaj4cych zblgdu przy
zbieraniu czy przetw arzaniu danych,

' prawo do usunigcia - korzystaj 4c ztego prawa mohnazloLyd wniosek o usunigcie danych.
W prrypadku zasadnoSci wniosku dokonamy niezwlocznego usunigcia danych. prawo to
nie dotyc4y jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetuarzane s4 do cel6w rwiqzanych z
wywi4zywaniem sig z prawnych obowi4zk6w administratora lub do wykonan ia zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wladry publicznej powierzonej
administratorowi.

' prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystaj4c ztego prawa mozna zlo1y1 wniosek
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidlowo66
przetuarzanvch danych. W przypadku zasadnoSci wniosku mozemy dane jedynie
przechowywa6.

' prawo wniesienia sprzeciwu - korrystaj4c ztego prawa moanaw dowolnym momencie
wnieS6 sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeZeli s4 one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interei publiczny). po



przyjgciu wniosku w tej sprawie jesteSmy zobowi4zani do zaprzestania przetwarzania

danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie bgdziemy ju2

mogli przetwarza| danych osobowych objgtych sprzeciwem na tej podstawie, chyba 2e

wyka1emy, i2 istniej4 wahne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych,

kt6re wedfug prawa uznaje siq zanadrzgdne wobec PanilPana interes6w, praw i wolnoSci

lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
. prawo do cofnigcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez

wptyrvu na zgodno66 z prawem przetwarzania, w wypadku, jeZeli przetwarzania kt6rego
dokonano na podstawi e zgody wyraZonej przed jej cofnigciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, 2e przetvtarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostatym zakresie
jest dobrowolne.

XXIV. INFORMACJE DODATKOWE

1 . Zamawiaj1cy nie dopus zcza moiliwoSci skladania ofert wariantowych.
2. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 305 pkt I w rwi4zku z

art.zl4 ust. I pkt.7 i 8 ustawyPzp.
3. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosztu udzialu w postgpowaniu.
5. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiaj4cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.
7. Zamawiajqcy nie przewiduje wymogu lub mo2liwoici ztoilenia ofert w postaci katalog6w

e lektron i cznych I ub dolqczenia katalog6w e lektron icznych do oferty.
8. Zamawiaj1cy nie przewiduje moZliwo6ci udzielania zaliczek.
9. Postgpowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

xxv. zLt 4czNIKI Do swz

1. Zal4cznik nr 1 do SWZ - wz6r formularza ofertowego
2. Zatycznik czgSd I do SWZ - migso i przetwory migsne
3. Zalqcznik czg1(,2 do SWZ - owoce, warrywa i jaja
4. Zalqcznik czEi;6 3 do SWZ - nabial i produkty mleczarskie
5. Zalqcznikczgi;6 4 do SWZ - mroZonki
6. Zal4cznikczgS( 5 do SWZ -roime artykuty spoirytvcze
7. Zal4cznik czg!;6 6 do SWZ * pieczywo i wyroby piekarnicze
8. Zal4cznik czgS;6 7 do SWZ - ryby mro2one i wgdzone
9. Zal4czniknr 2 do SWZ - wz6r o5wiadczenia Wykonawcy
10. Zal4cznik nr 3 do SWZ - projekt umowy
11. Zal4cznik nr 4 do SWZ - opis przedmiotu zam6wienia
12. Zalqcznik nr 5 do SWZ *wz6r zobowiqzania podmiotu
13. Zalqcznik nr 6 do SWZ -wz6r oSwiadczenia Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zam6wienia
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