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Projekt „Rozwój  zintegrowanych usług  społecznych  w gminach wiejskich powiatu  

puławskiego- Gmina Żyrzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 

Usługi społeczne i zdrowotne  

 

S P E C Y F I K A C J A   

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  
 

Z A M A W I A J Ą C Y :  

 

G M I N A  Ż Y R Z Y N  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żyrzyn, czerwiec 2022 r. 
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ZAMAWIAJĄCY GMINA ŻYRZYN 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości 

zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, na 

realizację zamówienia (usługi) pn.: 
 

Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. 

„Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu  

puławskiego- Gmina Żyrzyn” 

 

I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa zamawiającego – Gmina Żyrzyn. 

2. Adres zamawiającego - ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn. 

3. Numer telefonu – (81) 881 42 26 

4. Adres poczty elektronicznej – ugzyrzyn@post.pl 

5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia -                  

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746 

6. Numer postępowania: G.271.B.9.2022 
 

Adres platformy zakupowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres skrzynki (ESP) na ePUAP:  /5096dqxkyw/SkrytkaESP 

Nazwa odbiorcy dla ESP: Urząd Gminy w Żyrzynie 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA W ZAKRESIE 

MOŻLIWOŚCI NEGOCJACJI TREŚCI OFERT 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art.  275 pkt 

1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art.3 ustawy p.z.p. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków (śniadanie, obiad) 

oraz artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania podwieczorku przez 

uczestników projektu przy uwzględnieniu zgłaszanych diet dla uczestników, do punktów 

odbioru w Żerdzi: Dzienny Dom Pomocy w Żerdzi 91a, 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746
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24-103 Żyrzyn (zwany dalej DDP) w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój 

zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina 

Żyrzyn”. 

2. Zadanie obejmuje dystrybucję posiłków uczestnikom o określonych porach, codziennie 

(średnio 21 dni w miesiącu), dla 30 osób (śniadanie, obiad) przysługujące w zależności od 

diety. 

3. Wsad do kotła (koszt surowca) nie może być mniejszy niż 15,00 zł. brutto na osobodzień. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.: opis diet oraz wymagana minimalna 

gramatura posiłków i gotowych potraw stanowi załącznik nr 9 do SWZ 

 

5. Przewidywana maksymalna całkowita liczba posiłków w ramach projektu wynosi: 

3150 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 30 osób x 21 dni x 5 miesięcy. W 

przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia ( patrz. Rozdział V SWZ) 

Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnego rozszerzenia zakresu przedmiotu 

umowy o 1850 posiłków, tj. do maksymalnie 5000 posiłków – prawo opcji. Prawo opcji, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonuje się na zasadach wskazanych w 

Projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany diet, jak również co do ilości posiłków  

w zależności od potrzeb i ilości uczestników. Zamawiający zapłaci za faktycznie 

zrealizowaną liczbę całodziennego posiłku. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny całodziennego posiłku dla jednej osoby. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia posiłków oraz artykułów spożywczych do 

Dziennego Domu Pomocy w Żerdzi. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki 

własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne w tym zakresie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Posiłki muszą być dostarczane w atestowanych, 

jednorazowego użytku naczyniach, indywidualnie dla każdego uczestnika projektu 

(porcjowane), gwarantujących odpowiednio wysoką temperaturę posiłku, bez konieczności 

jego podgrzewania. Rozładunek posiłków powinien zostać wykonany przez pracownika 

Wykonawcy posiadającego sanepidowską książeczkę zdrowia. Każdorazowo przy 

przeliczaniu ilości dostarczonych posiłków powinien uczestniczyć upoważniony pracownik 

Wykonawcy.  

9. Godziny dostaw posiłków oraz dostaw artykułów spożywczych: 

Śniadania - godz. 7:30- 8:00 

Obiady - godz. 12.30- 13:00 

10. Propozycję tygodniowego jadłospisu z uwzględnieniem niezbędnych diet, Wykonawca 

będzie podawał z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem osobie wyznaczonej 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania obiadów urozmaiconych, te same potrawy 

nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni. 

12. Zlecenie ilościowe - z podziałem na diety na dzień następny będzie przekazywane faxem 

lub telefonicznie, przez wyznaczonych pracowników DDP do godziny 1200 dnia 

poprzedniego. 

13. W wyjątkowych sytuacjach osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będzie podawała 

uzupełniające zlecenia ilościowe (z podziałem na diety) o godzinie 700 rano na dzień bieżący. 

14. Wszelkie naczynia, w których Wykonawca dostarcza posiłki, Zamawiający będzie oddawał 

Wykonawcy bez obowiązku ich mycia. 
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15. W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania 

posiłków, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt we właściwym czasie do 

wyżywienia uczestników przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji potwierdzającej ilość 

dostarczanych posiłków oraz ilość artykułów spożywczych i odebrać potwierdzenie 

wystawione przez Zamawiającego (wykaz ilości dostarczonych posiłków). 

17. Posiłki wykonane będą ze świeżych i naturalnych produktów, nie używając produktów 

gotowych. 

18. Zamawiający ma prawo do kontrolowania gramatury ilości dostarczanych produktów 

zgodnie z wcześniej dostarczonym jadłospisem. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rodzaju posiłków  

z zamówionymi dietami oraz wielkości porcji. 

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności oraz artykułów spożywczych   

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych na podstawie Protokołu 

rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe  

w terminie 2 h od momentu zwrotu. 

21. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenie Inspekcji 

Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych, dotyczących produkcji posiłków w kuchni 

Wykonawcy. 

22. W przypadku zakwestionowania prawidłowości świadczonych usług żywieniowych przez 

Wykonawcę na terenie Zamawiającego, przez zewnętrzne służby sanitarne oraz nałożenia 

na Zamawiającego kary finansowej - kara zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

23. Zamawiający zastrzega możliwość okresowej kontroli, w zakresie zgodności dostarczanych 

posiłków z wymogami wagowymi (gramówka) oraz odpowiedniej temperatury 

dostarczanych posiłków: 

1) zupy- 75°C 

2) II danie- 65°C 

3) gorące napoje 80°C, 

4) sałatki, surówki nie wyższa niż 15°C. 

24. Zamówienie obejmuje również zabezpieczenie odpowiedniej ilości i stanu technicznego 

naczyń transportowych oraz zapewnienie ciągłości w świadczeniu usług żywienia  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

25. Wykonawca zapewni dodatkowo codzienny dostęp do chleba – 2 szt./ o wadze1,5 kg, masła 

– 2 szt./ 200g oraz dżemu lub pasztetu – 2 szt./ każdy po 250 g. Koszt dodatkowych 

produktów należy uwzględnić w wycenie kosztów jednostkowych śniadania. 

26. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek 

żywności w Zakładzie produkującym żywność i wprowadzającym ją do obrotu zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i 

przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545) 

27. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz. U. 2020 r.,  

poz. 2021) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
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28. Rozliczenie za dostarczone posiłki następować będzie w transzach miesięcznych. Podstawą 

zapłaty za wydane posiłki będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu 

każdego miesiąca, określająca liczbę faktycznie dostarczonych posiłków. 

29. W przypadku korzystania z podwykonawców, Zamawiający zastrzega obowiązek spełniania 

powyższych wymagać przez podwykonawcę zamówienia. 

 

30.   Kody CPV:   

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków  

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków  

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków 

 

IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 281 UST. 2 PKT  4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 USTAWY PZP. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (art, 281 ust.2 

pkt.4 ustawy Pzp.) 

Powody niedokonania podziału zamówienia na części (art.91 ust,2 ustawy Pzp.) 

Zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw. 

Podzielenie zamówienia na części spowoduje jego zbyt duże rozdrobnienie co mogłoby  

zniechęcić do udziału w nim przedsiębiorców. 

Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. (art.281 ust.2 

pkt. 6 ustawy Pzp.) 

3. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ( art.281 ust.2 pkt. 8 ustawy Pzp.) 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. ( art. 281. ust. 2 

pkt. 9 ustawy Pzp.)                                                                                                                                                       

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp. (art. 281 ust.2 pkt.11 ustawy Pzp) 

6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu dokumentów dostępnych na miejscu u zamawiającego.( art. 281 ust.2 pkt. 

12 ustawy Pzp.) 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych 

(art.281 ust. 2 pkt. 13 ustawy Pzp.) 

Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie 

w złotych polskich (PLN) 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ( art. 281 ust. 2 

pkt. 14 ustawy Pzp.) 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę / przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kluczowych zadań dotyczących zamówienia. (art.281 ust.2 pkt. 15 ustawy Pzp.) 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom) 

b) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. (art.281 ust.2 pkt.16 ustawy 

Pzp,) 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. (art.281 ust. 2 pkt.17 ustawy Pzp.) 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. (art. 281 ust.2 

pkt.18 ustawy Pzp.) 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane przez okres 5 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. 

Zastrzega się możliwość jednostronnej zmiany terminu (wydłużenie okresu realizacji 

zamówienia) w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu (prawo opcji), nie dłużej 

jednak niż do12 miesięcy. Prawo opcji o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonuje się 

na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących 

załącznik nr 8 do SWZ. 

W przypadku przedłużenia realizacji projektu o okres przekraczający 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy przewiduje się możliwość zawarcia aneksu do umowy w przedmiocie 

wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

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

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp  

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. tj.; 

a) 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. 

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

     w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących  

     ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. z 2022 poz.835), 

 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. oraz na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie. 
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

 

W ramach tego warunku wykonawca musi posiadać: 

a) aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

przygotowywania posiłków z możliwością ich transportu w ramach usług 

cateringowych, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm. ) 

 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

wykazania, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu 

i dowozie posiłków dla grupy min. 15 osób w ramach jednego zamówienia przez okres min. 

6 miesięcy 

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 7 do SIWZ), 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym 

dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.  

 

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem 

lub wykonywaniem co najmniej jednej usługi polegającej na przygotowaniu i dowozie 

posiłków dla grupy min. 15 osób w ramach jednego zamówienia przez okres min. 6 miesięcy. 

 

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia 

i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.  

Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich) 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

(podmiotów udostępniających zasoby), niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
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z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Wykonawca może 

przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

7. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione  

    do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w powyższym zakresie.  

    Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu. 

8, Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

     lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

     polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

     zasoby. 

 

VIII. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 

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

następujących podmiotowych środków dowodowych  na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 5 do SWZ), 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
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pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załączniku nr 2 do SWZ), 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ), 

d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i c SWZ 

dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że 

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

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

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

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów,  zastępuje 

się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, przy czym 

dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) wykaz usług (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) potwierdzających spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w  dziale VII ust. 1 pkt 4  SWZ, 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
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sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, 

b) aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

przygotowywania posiłków z możliwością ich transportu w ramach usług 

cateringowych, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm. ) 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 2 

do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

4. Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

5. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą zostały wskazane w dziale XII ust. 3 

SWZ. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone 

w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 

(opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej 

opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

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

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

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 
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potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

     4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

    odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.  

     5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej  

          jako najkorzystniejszej), Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani  

    są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 

    (np. konsorcjum / umowę spółki cywilnej). 

 

X. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, 

identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres 

email Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika 

systemuminiPortal-ePuap 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się 

ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie 

postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID 

postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

z zakładki Postępowania. 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
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7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email ugzyrzyn@post.pl .  

9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

regulaminem korzystania z ePUAP oraz  miniPortal. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

Beata Osiak, tel. kontaktowy: 694 639 218  

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 3  

Email: sapo@zyrzyn.pl  

 

Joanna Janicka, tel.  kontaktowy (81) 881 42 26 wew.35 

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 1 

Email: janicka@zyrzyn.pl  

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do 

SWZ) składane, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
mailto:sapo@zyrzyn.pl
mailto:janicka@zyrzyn.pl
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podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie 

wynikać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

5) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy 

czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów, 

6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa 

w ust. 5, 

7) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale IX ust. 1 SWZ - w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Informacji należy udzielić w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu 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. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
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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 poz. 2415). 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania 

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty (oferta 

wraz z załącznikami nieobjętymi tajemnicą przedsiębiorstwa) należy ten plik 

zaszyfrować. 

11. Oferta i dokumenty muszą być zapisane w formatach danych .pdf (zalecany), .doc, 

.docx, .rtf, .xps jpeg, jpg lub.odt.  

12. Sposób składania oferty określa dział XV SWZ. 

 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA  

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 09.08.2022 r. 

2. 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.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie 

terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePuap do dnia 11 lipca 2022 

r.  do godz. 10:00. 
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2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i złożyć ofertę do postępowania musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby 

zaszyfrować i złożyć ofertę należy postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika 

systemu miniPortal – ePuap” dostępną pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.  

4. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie formularza ofertowego w formacie 

.pdf 

5. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Podpisaną ofertę należy zaszyfrować. 

7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

8. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap” dostępnej 

na miniPortalu. 

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

wycofania złożonej oferty. 

11. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z wytycznymi opisanymi 

w dziale XII SWZ. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11 lipca 2022 r., o godzinie 11.00 za pośrednictwem 

miniPortalu. W przypadku awarii, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

4. Otwarcie ofert jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja 

z otwarcia ofert opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego i zawierać 

będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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1. W ofercie należy wskazać cenę netto i  brutto jednego zestawu oraz cenę netto i brutto za 

realizację  całego zamówienia tj. cenę za maksymalną liczbę zestawów dostarczonych do 

świetlicy.  

2. W celu kalkulacji ceny należy przyjąć ilości 21 dni/m-c x liczba osób w świetlicy x 5 

m-c 

3. Cena całkowita brutto, oferty musi zawierać wszelkie obciążenia, obowiązki i koszty 

niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z informacji zawartych  w 

SWZ oraz w załącznikach.  

4. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo z uwzględnieniem  

wszystkich opłat i podatków (w tym VAT) oraz ewentualnych upustów i rabatów.  

5. W celu porównania ofert zamawiający przyjmie cenę za realizację całości zamówienia.  

6. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę uwzględniając zakres zamówienia określony w 
dokumentacji niniejszego postępowania, w szczególności koszt zakupu składników 
posiłku, ich przygotowanie, zapakowanie, transport, koszty towarzyszące oraz wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy. Cena 1 posiłku ma charakter ryczałtowy. 

 

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

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1) cena o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ), 

2) aspekt społeczny o wadze 40 % (oferowany aspekt społeczny Wykonawca poda 

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).  

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. 

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego 

wzoru: 

 

 

                najniższa zaoferowana cena* 

C =    ----------------------------------------   x 60 pkt  

                         cena oferty badanej 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

4. Punkty w kryterium „aspekt społeczny” przyznawane będą w następujący sposób: 

 

 

Aspekt społeczny Punktacja 

Nie 0 pkt 

Tak 40 pkt 
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1) Maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania wynosi 40 pkt jeżeli Wykonawca 

przy realizacji zamówienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu 

zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobę, która jest: 

 
a) osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 573),  

b) osobą bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 
2400),  

c) osobą poszukującą pracy, niepozostającą w zatrudnieniu lub niewykonującą innej pracy 
zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy,  
d) osobą usamodzielnioną, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 
oraz z 2021 r. poz. 159),  

e) osobą pozbawioną wolności lub zwalnianą z zakładów karnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53 
i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem,  

f) osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685),  

g) osobą bezdomną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803),  

h) osobą, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322 i 2023),  
i) osobą do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby 

            poszukującej pracy, bez zatrudnienia,  
j) osobą będącą członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w 

szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823) 

 

k) inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o  

zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176) lub we właściwych przepisach 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

2) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

udokumentować fakt zatrudnienia osoby, o której mowa wyżej (np. ewidencja czasu 

pracy). 

3) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia ww. osoby. W celu kontroli Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej 

spełnianie przez ww. osobę warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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4) Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zadeklaruje niniejszego kryterium (nie 

wpisze żadnej pozycji TAK/NIE lub wpisze wszystkie pozycje TAK/NIE) oferta w 

przedmiotowym kryterium otrzyma „0" punktów. Przyznanie „0" punktów w 

przedmiotowym kryterium nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

Wykonawca deklarując niniejsze kryterium w ofercie zobowiązany będzie 

do realizacji tego warunku w ramach zaoferowanego wynagrodzenia oraz umowy z 

Zamawiającym, co zostanie uwzględnione w umowie. Za przedmiotową usługę nie 

przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie 

 

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w 

kryterium „cena” i punktów otrzymanych w kryterium „aspekt społeczny”. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

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

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, 

spośród nieodrzuconych ofert. 

 

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem 

nr 8 do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia 

oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących 

wspólnie, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

2. Wykonawca któremu zostały przyznane punkty w kryterium „aspekt społeczny” przed 

zawarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających, 

że zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia co najmniej 

1 (jedną) osobę o której mowa w Rozdziale XVIII ust. 4 SWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany 

najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania zamawiającemu pełnomocnictwa 

osoby reprezentującej wykonawcę przy podpisywaniu umowy, o ile nie będzie ono 

wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty;  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę w terminie nie krótszym 

niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
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zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.   

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, 

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.  

6. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym.  

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od  

    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać  

    ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 

    albo unieważnić postepowanie. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy reguluje dział IX ustawy Pzp. 

Zamawiający przedstawia poniżej najistotniejsze informacje. 

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione 

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 
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XXIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANY  

         TREŚCI SWZ 

 

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

kierując swoje zapytanie do zamawiającego na adres e-mail ugzyrzyn@post.pl lub na 

skrzynkę ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa 

adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) 

2.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania  ofert , pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści  SWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

3.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści  SWZ. 

6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  przekazuje wykonawcom, którym 

udostępnił SWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. (art.285 ustawy Pzp) 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ (art.286 ust.1 ustawy Pzp.) 

9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 

przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

ich przygotowanie. (art.286 ust.3 ustawy Pzp.) 

10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, na której 

została udostępniona SWZ. (art. 286 ust.5 ustawy Pzp.) 

11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust.2 pkt.6 ustawy Pzp. 

12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. (art. 286 ust,7 ustawy Pzp) 

 

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
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2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, 

musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie 

w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu 

„nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 

niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane 

bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany 

jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 

do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 XXV.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żyrzyn, 
ul.Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych jest: Firma Weyer Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Puławach, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8/8, 24-110 Puławy, zarejestrowanej w 

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344447, NIP 716-278-10-20 

e-mail: iodo@weyer-group.com ; Tel: 667757722 
 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa 

dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. 

„Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu 

puławskiego- Gmina Żyrzyn” znak postępowania G.271.B.9.2022 prowadzonym w 
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;  

mailto:iodo@weyer-group.com
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3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy Pzp;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy;  

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

uwaga 1; 
 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO uwaga 2
;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Uwaga 1: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

 

Uwaga 2: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw do 

wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu 

wstępnym, 

7. Załącznik nr 7 – wykaz usług. 

8. Załącznik nr 8 – wzór umowy.  

9. Załącznik nr 9- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

10. Załącznik nr 10 – link do postępowania na miniPortalu. 

11. Załącznik nr 11 – ID postępowania. 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Żyrzyn, dnia 30 czerwca 2022 r.                                                                           
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