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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie 

NIP 8961588754 

REGON 383944810 

Sadków, ul. Szkolna 9 

55-080 Kąty Wrocławskie 

woj. dolnośląskie, państwo Polska 

tel. - 713 100 440 

e-mail - sekretariat.przedszkole@zspsadkow.pl 

WWW: https://www.zspsadkow.pl/ 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00. 
 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne   wszelkie    dokumenty    związane    z    prowadzoną    procedurą,    zmiany   

i wyjaśnienia treści  SWZ  oraz inne dokumenty  zamówienia bezpośrednio związane       

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zspsadkow.pl/ . 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp lub Pzp). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych 

na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie. 

2. Produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, spełniać wymagania jakościowe 

dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich normach, 

posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP. 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ, który to stanowi integralną część Specyfikacji. 

4. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 

 
 

Część 1 - PIECZYWO, WYROBY PIEKARSKIE 

Część 2 - MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE 

mailto:sekretariat.przedszkole@zspsadkow.pl
http://www.szkolasadkow.pl/
http://www.zspsadkow.pl/
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Część 3 - ARTYKUŁY NABIAŁOWE 

Część 4 - ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE 

Część 5 - MROŻONE WARZYWA, OWOCE 

Część 6 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

Część 7 - JAJA 

Część 8 – RYBY 

Część 9 – SOKI JEDNODNIOWE I MUSY OWOCOWO-WARZYWNE 

Część 10 - GARMAŻERKA 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Wykonawca w ramach 

danej części zamówienia musi zaoferować cały asortyment. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
 

 
Kod Nazwa 

15800000-6 Różne produkty spożywcze 

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 

15320000-7 Soki owocowe i warzywne 

15500000-3 Produkty mleczarskie 

15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane 

15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 

15851000-8 Produkty mączne, pierogi 

03142500-3 Jaja 

15331170-9 Mrożone warzywa 

 

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

i 8 ustawy Pzp. 

 
IV. WIZJA LOKALNA 

 
Nie dotyczy. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 
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4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy       

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do podwykonawstwa zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2023 roku do 

dnia 31 grudnia 2023 roku 

2.  Szczegółowe  zagadnienia  dotyczące  terminu  realizacji  zamówienia. 

Część 1 - PIECZYWO, WYROBY PIEKARSKIE 

                DOSTAWA: codziennie 6.45 – 7.10 

Część 2 - MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE 

                 DOSTAWA: dwa razy w tygodniu 7.00 – 9.00 

Część 3 - ARTYKUŁY NABIAŁOWE 

                 DOSTAWA: dwa razy w tygodniu 7.00 – 9.00 

Część 4 - ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE 

                 DOSTAWA: dwa razy w tygodniu 7.00 – 9.00 

Część 5 - MROŻONE WARZYWA, OWOCE 

                 DOSTAWA: dwa razy w tygodniu 7.00 – 12.00 

Część 6 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

                 DOSTAWA: dwa razy w tygodniu 7.00 – 12.00 

         Część 7 – JAJA 

                           DOSTAWA: dwa razy w tygodniu 7.00 – 9.00 

         Część 8 – RYBY 

                  DOSTAWA: dwa razy w tygodniu 7.00 – 12.00 

Część 9 – SOKI JEDNODNIOWE I MUSY OWOCOWO-WARZYWNE 

                  DOSTAWA: cztery razy w miesiącu 7.00 – 12.00 

Część 10 - GARMAŻERKA 

                  DOSTAWA: dwa razy w miesiącu  7.00 – 10.00 

 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu (na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ) oraz spełniają niżej 

określone warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 



Nr postępowania: 
ZP.ZSP.1.2022 

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W 
SADKOWIE 

Strona 5 z 20 

 

 

 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

 
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
1. Z postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  w  stosunku  do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

tzn. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

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

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

Kodeksu karnego, 

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

228-230a,  art.  250a  Kodeksu  karnego  lub  w  art.  46  lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie(Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054 i 2142) 

lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 201r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz.U. z 2022r. poz. 463, 583 i 974), 

c) finansowania  przestępstwa  o   charakterze   terrorystycznym,   o  którym  mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

e) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,  o  którym  mowa  

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

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

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

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

przestępstwo    przeciwko    wiarygodności    dokumentów,    o    których    mowa  

w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

g) 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 
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przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną   o   zaleganiu   z   uiszczeniem   podatków,    opłat    lub    składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli  Zamawiający  może  stwierdzić,  na   podstawie   wiarygodnych   przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji,  w  szczególności   jeżeli   należąc   do   tej   samej   grupy   kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału    w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

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

konkurencji  wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania   tego   wykonawcy lub 

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

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

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2a.          Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wyklucza 

się: 

a)            Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

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

b)           Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 

r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 
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c)            Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

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

2b.         Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2a  następować będzie na okres trwania ww. 

okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający odrzuca  ofertę takiego Wykonawcy. 

3. Ponadto,  z  postępowania   o   udzielenie   zamówienia   wyklucza   się   wykonawcę,     

w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp, 

tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

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

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

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

 
4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA   SPEŁNIANIA   WARUNKÓW   UDZIAŁU      

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 
a. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na 

podstawie art. 125 ustawy Pzp. 

 Oświadczenia należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SWZ. Oświadczenia 

składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

 
5. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 
Nie dotyczy. 
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6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w  

postępowaniu albo  do    reprezentowania    i    zawarcia    umowy    w    sprawie    

zamówienia publicznego. 

 Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

b. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

i. oświadczenia, o  których mowa w Rozdziale  IX ust.  1 SWZ,  składa z  

ofertą każdy      z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, 

ii. wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia została 

zawarta w formularzu ofertowym). 

c. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 
 

7. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
a. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w 

języku polskim. 

b. Komunikacją w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie  dokumentów  lub  oświadczeń,  między  

Zamawiającym  a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

c. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma 

Przetargowa   Logintrade   S.A.   zw.   dalej   Platformą   oraz   poczta   

elektroniczna        z zastrzeżeniem, że oferty należy składać wyłącznie za 

pośrednictwem Platformy. 

− Adres Platformy: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

− Adres poczty elektronicznej do korespondencji: 

sekretariat.przedszkole@zspsadkow.pl , 

d. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 4 (oświadczenie z art. 

125 ustawy Pzp), podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
mailto:sekretariat.przedszkole@zspsadkow.pl
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udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 670, 952, 1005), w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, 

.docx, .odt. 

e. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa 

się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym. 

f. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien 

posługiwać się numerem sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w 

niniejszej SWZ. 

g. Ofertę wraz z załącznikami, sporządzoną w postaci elektronicznej, należy złożyć 

wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: 

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania. 

h. Informacje dotyczące korzystania z Platformy Przetargowej: 

8.1. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

8.2. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej: 

https://katywroclawskie.logintrade.net/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, 

wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do 

treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 

8.3. Zamawiający informuje, że Platforma Przetargowa umożliwia jednorazowe 

przesyłanie plików o łącznej wielkości nieprzekraczającej 150 MB. 

8.4. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej (zw. Instrukcją) dostępna jest pod 

adresem: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

w zakładkach: 

1) rejestracja Wykonawcy na platformie, 

2) wymagania techniczne, 

3) zadawanie pytań, 

4) udział w trybie podstawowym bez negocjacji. 

8.5. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy 

Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy: 

1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: 

a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge; 

b) Google Chrome; 

c) Mozilla Firefox; 

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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d) Opera; 

2) pozostałe wymagania techniczne: 
 
dostęp do sieci Internet, SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb podstawowy bez 
negocjacji „Dostawa różnych artykułów żywnościowych na rzecz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Sadkowie” 

a) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax; 

b) włączona obsługa JavaScript; 

c) zalecana szybkość łącza internetowego 500 Kb/s; 

d) zainstalowany Acrobat Reader; 

e) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime 

Environment 6 Update 24 lub nowszy. 

8.6. Szyfrowanie: do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. 

Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL 

zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Zamawiający 

informuje, że przekazywany przez Wykonawcę plik zawierający ofertę jest 

zaszyfrowany przez Platformę Przetargową bez możliwości jego otwarcia przez 

Zamawiającego przez upływem terminu otwarcia ofert. 

8.7. Oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisywany jest w formacie YYYY- 

MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie 

potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. Za datę złożenia 

oferty rozumie się datę jej wpływu na Platformę tj. datę złożenia oferty wyświetloną 

na koncie Zamawiającego wskazanej w kolumnie „Data złożenia oferty”. 

i. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie: 

− Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów    elektronicznych    oraz     środków     komunikacji     elektronicznej       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. 

poz. 2452); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.            

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2415). 

j. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

k. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 

4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
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pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SWZ tj. pod adresem: 

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym 

tytułem niniejszego postępowania. 

l. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku,        o którym mowa w pkt 11. 

m. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

n. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może być złożona tylko do upływu 

terminu składania ofert. 

2.  Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

1) formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, 

2) aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia  o  niepodleganiu  wykluczeniu        

i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 i 3 

do SWZ. 

3) formularz specyfikacji asortymentowo ilościowej stanowiący załącznik nr 4 do SWZ 

3. Dodatkowo do oferty należy dołączyć (jeśli dotyczy): 

1) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie 

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę podpisuje 

pełnomocnik, 

2) pełnomocnictwo dla osoby umocowanej do reprezentowania w postępowaniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 

ze zm.), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone, nie później niż w terminie składania ofert, w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz            

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

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
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przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy 

Pzp. 

5. Oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, muszą być 

sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Do  przygotowania  oferty  konieczne   jest   posiadanie   przez   osobę   upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów,  wykonawca powinien stworzyć folder,    do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder 

powinien zostać skompresowany do formatu .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania wykonawca 

zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

8. Oferta  winna  być  złożona  przez  osoby  umocowane  do  składania  oświadczeń  woli   

i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Jeżeli oferta nie jest podpisana przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub 

innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty 

należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. 

9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone w oryginale. Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenia notariusz 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
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11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020r.     

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla    dokumentów    elektronicznych    oraz     środków     komunikacji     elektronicznej   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 
9. WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
a. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. 

b. W szczegółowym formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę jednostkową 

netto dla każdej pozycji asortymentowej oraz cenę jednostkową brutto dla każdej 

pozycji asortymentowej (cenę jednostkową brutto należy obliczyć powiększając 

cenę jednostkową netto o kwotę podatku VAT). Wartość brutto każdej pozycji 

asortymentowej stanowi cena jednostkowa brutto pomnożona przez ilość danej 

pozycji. Cenę oferty brutto stanowi suma wartości brutto wszystkich pozycji 

asortymentowych (odrębnie dla każdej części, na którą składana jest oferta).. 

c. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny 

sposób zaokrąglania cen) oraz z uwzględnieniem obowiązującego podatku od 

towarów i usług VAT. 

d. Cena  ofertowa/ceny  jednostkowe  muszą   obejmować  wszystkie   koszty   

związane     z  realizacją przedmiotu zamówienia,  wszystkie inne koszty  oraz 

ewentualne  upusty         i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka 

ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

e. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

f. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy 

przyjąć obowiązującą  stawkę  podatku   VAT  zgodnie  z   ustawą  z  dnia   11  

marca  2004r.      o podatku od towarów i usług. 
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g. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie 

polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

h. Wskazana cena oferty brutto służyć będzie do porównania złożonych ofert. 

I. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 685 z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej 

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W takim wypadku, wykonawca składając ofertę ma obowiązek: 

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

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
a. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.12.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

b. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

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

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania  ofertą  wymaga   złożenia   

przez   wykonawcę   pisemnego   oświadczenia     o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
12. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
a. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi 

opisanymi w rozdziale XIII SWZ. 

b. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2022 r. do godziny 10:00. 

c. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

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



Nr postępowania: 
ZP.ZSP.1.2022 

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W 
SADKOWIE 

Strona 15 z 20 

 

 

 

e. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 

f. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 12:00. 
 
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego  postepowania  informację  o   kwocie,   jaką   zamierza   przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia. 

g. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje, o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

h. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

i. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
13. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

a. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

i. Cena – waga kryterium 100%. 

b. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
 

i. Kryterium 1 - Cena 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa 

obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

𝐶𝑚𝑖𝑛 

𝐶 = 
( 𝐶𝑏𝑎𝑑 

) ∗ 100 𝑝𝑘𝑡 

 

gdzie: 

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto (zł) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cbad – cena badanej oferty brutto (zł) 
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c. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

d. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 

arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po 

uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt. 

e. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

 
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

15. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

 
a. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

b. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

c. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści wybranej oferty w zakresie  uregulowanym  w  art.  454-455  p.z.p.  oraz  

wskazanym  we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

d. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

 
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 
a. Zamawiający  poinformuje  wykonawcę,   któremu   zostanie   udzielone   

zamówienie,     o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wykonawca winien stawić 

się celem podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

b. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do 

wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego. 
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c. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców, w której zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 

kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z 

płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być 

krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

d. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 

potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i 

zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez 

Zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

 

a. Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony 

prawnej określone szczegółowo w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy 

PZP (art. 505–590 ustawy PZP). 

b. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 

pkt 15 ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

c. Odwołanie przysługuje na: 

i. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu       o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

ii. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 

której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

iii. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

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

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

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

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści 

SWZ na stronie internetowej. 

f. Odwołanie wnosi się w terminie: 

i. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

ii. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

g. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 

5 dni   od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia 

h. Jeżeli Zamawiający mimo takiego  obowiązku nie  przesłał  wykonawcy 

zawiadomienia    o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 2) miesiąca od dnia zawarcia 

umowy, jeżeli Zamawiający  nie zamieścił  w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania. 

i. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

j. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r.   –  Kodeks  postępowania  cywilnego      

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

k. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

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

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w 

art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

m. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 



Nr postępowania: 
ZP.ZSP.1.2022 

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W 
SADKOWIE 

Strona 19 z 20 

 

 

 

18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 
 
 

Dane 
Administratora 
Danych 
Osobowych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie 
Sadków, ul. Szkolna 9 

Dane Inspektora 
Ochrony Danych 

Pan Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl 

Cel i podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów 
spożywczych prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, zawarcie i wykonanie umowy oraz 
prowadzenie dokumentacji z nią związanej tj. na podstawie art. 6 
ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Odbiorcy danych 
osobowych 

▪ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

▪ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, 

▪ podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i 
organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, 
prawnych i doradczych, 

Źródło danych Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, powszechnie 
dostępne rejestry (np. KRS, CEiDG). 

Przekazywanie 
danych osobowych 
poza EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy 

mailto:korzuch@infoic.pl
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Okres 
przechowywania 
danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest 
przez: 
▪ obowiązujące przepisy prawa w szczególności przez okres 

wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.). 

Prawa związane z 
danymi osobowymi 

Przysługuje: 
▪ prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

▪ prawo sprostowania oraz  uzupełnienia  danych  (skorzystanie  z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) 

▪ prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

Nie przysługuje: 
▪ prawo do usunięcia danych 
▪ prawo do przenoszenia danych 
▪ prawo wniesienia sprzeciwu 

Podstawa 
obowiązku podania 
danych osobowych 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp 

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu 
decyzji i 
profilowaniu 

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania 

 
 

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Asortymentowo Ilościowa 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 


