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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Brynek, dnia 05.01.2022 r.

Rozdział I.    Nazwa i Adres Zamawiającego

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego

42 – 690 Tworóg, Brynek, Park 4, www.tlbrynek.edu.pl        

telefon / fax: (+48) 32 285 74 18

Adres poczty elektronicznej: sekreta  r  iat  @tlbrynek.edu.pl  

Adres strony interentowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres strony interentowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz

inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie

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

godziny urzędowania: pn. - pt. 7.00 – 15.00

Rozdział II.    Tryb udzielenia zamówienia 

1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
podstawowym,  na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji. 
3.   Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 
jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 
4.  Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania na
podstawie art. 310 pkt. 1 Pzp.
5.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94. Pzp. 

Rozdział III.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do kuchni Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych

w Brynku, ul. Park 5  produktów, których asortyment szczegółowo określono w zestawieniu 

zamieszczonym w formularzach  cenowych załączników  nr 2.1 do 2.6.

Opis części zamówienia:

Część nr 1 -  Różne produkty spożywcze

CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze

CPV 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych            

     CPV 15300000-1 Owoce i warzywa oraz podobne produkty

CPV 15981000-8 Wody mineralne
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     CPV 15900000-7 Napoje, tytoń i produkty podobne

Część nr 2 –  Warzywa i owoce

CPV 15300000-1 Owoce i warzywa i podobne produkty
     CPV 15330000-0  Przetworzone owoce i warzywa

CPV 03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa                     
CPV 15331000-7 Warzywa przetworzone

Część nr 3 – Mrożonki

CPV 15331170-9 Warzywa mrożone
CPV 15220000-6 Ryby mrożone

     CPV 15896000-5 Produkty głęboko zamrożone

Część nr 4 – Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie
CPV 15400000-2 Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce

Część nr 5 – Pieczywo

CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Część nr 6 – Mięso

     CPV 15110000-2 Mięso
     CPV 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie

CPV 15131000-5 Konserwy i przetwory z mięsa
CPV 15119000-5 Mięsa różne (Produkty garmażeryjne)

1.    Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawi się nazwa konkretnego produktu – należy
       przyjąć, że Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert
       na produkty równoważne, o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu 
       zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
       doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. 
       Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter 
       przykładowy. 
2.   Dostarczane artykuły powinny być wysokiej jakości,  w odpowiednim okresie przydatności do

spożycia  oraz zgodne z zamówioną ilością i terminem dostawy. Towar powinien być zapakowany
w opakowania zbiorcze, adekwatne do rodzaju produktu, bez uszkodzeń, odpowiednie z punktu
widzenia  higieny  i  bezpieczeństwa  zdrowotnego  żywienia  –  musi  być  zgodny  z  normami  i
powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  ,  z  zachowaniem   dobrych  praktyk
produkcyjnych (GMP)  dobrych praktyk higienicznych (GHP) oraz zasad systemu bezpieczeństwa
żywności - systemu HACCP. Towar musi być pełnowartościowy.

3.    Każda dostarczana partia produktów będzie identyfikowalna.
       Produkty mięsne należy  dostarczać w workach Vacum. Dostarczane produkty żywnościowe 

powinny być zgodne z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności      
i żywienia oraz wydanych na podstawie wymienionej ustawy aktach prawnych (Dz. U. Z 2019 r. 
poz. 1252, Dz.U z 2020 nr poz. 284, 285, 1493), opakowania winny zawierać przynajmniej:
- nazwę produktu,
- nazwę producenta,
- masę zawartości opakowania,
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- termin przydatności do spożycia lub okres przechowywania,
- warunki przechowywania,
- identyfikację partii produktu.

4.    Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych towarów, w przypadku niezgodności
     dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SWZ, jak również w przypadku  
     wystąpienia nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego   
     produktu, bądź przewozu produktów w nieodpowiednich warunkach.

5.    Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów
        i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów   
        przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie
        przez Wykonawcę w terminie natychmiastowym.
6.     W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości,
        bądź niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także niedokonania
        niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu
        zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej.
7.     Dostawy powinny być realizowane, w zależności od potrzeb, na bieżąco partiami, według 

odrębnych zleceń Zamawiającego. Realizacja zlecenia powinna nastąpić w ciągu 24 godzin.  
Dostawa towarów od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300, za wyjątkiem  pieczywa,
które  należy dostarczać w godzinach od 430 do 600 oraz wyrobów mięsnych, które należy 
dostarczać  od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 900.

8.     Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, wg cen jednostkowych określonych w formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do 2.6  do SWZ do magazynu Zamawiającego, na 
podstawie otrzymanych zamówień, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

9.     Szczegółowe zamówienia Zamawiający będą składać telefonicznie, mailem lub faksem na 
minimum jeden dzień przed terminem przewidywanej dostawy.

10.   Płatność będzie realizowana w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT prawidłowej pod
względem ilościowym i jakościowym poszczególnych partii towarów ujętych w zamówieniu, 
przelewem na konto Wykonawcy.

11.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w walucie polskiej.
12.   Podane w wykazie artykułów ilości zamawianych towarów nie są wielkościami

          ostatecznymi i mogą się wahać w zależności od potrzeb zamawiającego. Oznacza to, że    
          wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie   
          mogą  stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.
   13.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie

        przekraczających 20% udzielonego zamówienia.
14.   Z dostawą łączy się usługa transportowa oraz rozładunek u Zamawiającego.
15.   Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na wybrane części  wg zał. 2.1 do 2.6.   
16.   Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
17.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.
18.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
        Pzp. 
19.  Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
20.   W związku z istniejącą pandemią Covid 19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości
        przedmiotu zamówienia określonej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
        umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie asortymentu ilościowego  w zależności od swoich 
        potrzeb, lub w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych do okresowego wstrzymania dostaw 
        co będzie skutkowało odpowiednim obniżeniem lub podwyższeniem wynagrodzenia 
        Wykonawcy, ustalonego według ceny jednostkowej  i ilości towaru.

 Rozdział  IV  Termin realizacji zamówienia

1.   Termin realizacji zamówienia od 1 lutego 2022 do 24 czerwca 2022 roku.
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Rozdział V.  Warunki udziału w postępowaniu wymagane od dostawców

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których
      mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
       a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
       c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

d) zdolności technicznej lub zawodowej.
e) wiedzy i doświadczenia.

2.    Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
       wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
       ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców pisemnych 
       oświadczeń lub dokumentów, określonych w Rozdziale VII Podmiotowe środki dowodowe.
3.    Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Oferenci występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.    Wykonawca powinien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 
wymogami ustawowymi, prowadzić działalność o charakterze zbieżnym z niniejszym 
zamówieniem

5.     Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu artykułów 
spożywczych utrzymującym parametry dotyczące temperatury przechowywania produktów.

6.    Wykonawca powinien dysponować personelem przeszkolonym i posiadającym zaświadczenie o 
uzyskaniu kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób 
biorących udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi.

7.    Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność produktu z wymaganiami jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia i za przestrzeganie zasad higieny żywności określonych 
w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 
wydanych na podstawie wymienionej ustawy aktach prawnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1252, Dz.U.
z 2020 nr poz. 284, 285, 1493). W szczególności wykonawca powinien posiadać wdrożony 
system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), a w przypadku 
nieposiadania takiego certyfikatu podpisane przez Wykonawcę oświadczenie, że WYKONAWCA 
wdrożył zasady i spełnia wymagania, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia.

8.    Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

9.    Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu, e-maila oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

10.   Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o zamówienie publiczne.

11.   Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca (oferent).

Rozdział VI.       P  odstawy wykluczenia   

1.  Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w przypadkach określonych w
     art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2.  Dodatkowo Zamawiający wykluczy  Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
     ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 
     którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
     wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 
     zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
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Rozdział VII.  Podmiotowe środki dowodowe

1.   Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień złożenia oferty:
      - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
      zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp -  załącznik nr 3 i 4 do SWZ.
    - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ lub odpowiadające im dokumenty zgodnie z 
rozporządzeniem 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).

2.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
      z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków 
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

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

      w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
-     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert,

4.   W przypadku,  gdy Wykonawcy wspólnie  ubiegają  się o  udzielenie  zamówienia  (np.  w formie
konsorcjum,  spółki  cywilnej  lub  innego  porozumienia  regulującego  ich  współpracę  w  celu
uzyskania  zamówienia)  należy  załączyć  dodatkowo  pełnomocnictwo  udzielone  przez
Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu
i  zawarcia  umowy.  Oświadczenia  lub  dokumenty  wymienione  w  SWZ  składane  są  przez
Wykonawców  wspólnie,  z  wyjątkiem  formularza  ofertowego  i  oświadczenia  o  spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu  i  braku podstaw do wykluczenia,  które  składane  są  przez
każdego  z  Wykonawców  oddzielnie.  Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o  udzielenie  zamówienia  zostanie  wybrana,  Wykonawcy,  przed  zawarciem umowy w sprawie
zamówienia  publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich  współpracę,  oraz
wykażą  iż  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział VI  I  I.    Informacje o    środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których  
Zamawiający  będzie  komunikował  się  z  wykonawcami,  oraz  informacje  o
wymaganiach technicznych i  organizacyjnych sporządzania,  wysyłania  i  odbierania
korespondencji elektronicznej 

1. Informacje ogólne: 
a) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
    użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,   
   dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego,
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na  
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  ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:  
  „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do  
    komunikacji”, 
c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
    elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
    opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z 
    elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”, 
d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
    „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”   
    wynosi 150 MB, 
e) 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, 
f) Postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając            
    wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
2. Złożenie oferty w postępowaniu: 
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
    lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
    zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 
    szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
    skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, 
b) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
    opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym 
    zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
    https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
c) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
    zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
    w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
    oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
    przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
    zaszyfrować, 
d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
    udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub     
    w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
    zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę, 
e) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 
f) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
    „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
   udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
   użytkownika” dostępnej na miniPortalu, 
3. 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 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
    lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 
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Rozdział IX.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.     

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 
postępowaniem jest: w zakresie przedmiotu zamówienia i procedur Anna Żaczek
email: anna.zaczek@tlbrynek.edu.pl 

Rozdział XI.  Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą do dnia 13.02.2022 roku.                                                                               
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Rozdział X  II  .   Sposób przygotowania oferty  

1.    Oferta i załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod 
rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu. Ofertę należy sporządzić na “formularzu oferty” 
wg wzoru określonego w załączniku nr 1.

2.     Do oferty należy załączyć:
        a) Wypełnioną kalkulację cenową częściową - załączniki od Nr 2.1 do Nr 2.6 do SWZ.

 b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 
        c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
           wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
           Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
        d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
           –załącznik nr 3 i 4 do SWZ;
        e) informację i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z wykorzystaniem     
            wzoru - załącznik Nr 5 do SWZ

  f) oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w bezpieczeństwie żywności z    
            wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SWZ;

 g) Zaakceptowany wzór umowy i oświadczenie o akceptacji projektu umowy   
           stanowiących załącznik Nr 7a, 7b do SWZ.
3.     Oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i powinna zawierać 

wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji 
zamawiającego. Oferta może być tylko jedna. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

4.     Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy.

5.     Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz zaopatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.

6.     Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). 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 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, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego.
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Rozdział X  II  I.   Sposób   oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty”    
    dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 
    został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 14.01.2022 r. do godz.9:00. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Rozdział X  IV  .   Termin otwarcia   oferty  

1. Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2022 r. o godzinie 10:00. 
2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
    otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
    usunięciu awarii. 
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
    postępowania. 

Rozdział X  V  . Sposób obliczenia ceny oferty  

1. Cenę oferty należy obliczyć w PLN, netto i brutto, kwotowo i słownie dla zamawianych dostaw 
zgodnie z treścią załączników nr 2.1 do 2.6. Wymienione wartości powinny wynikać z „formularza
cenowego” stanowiącego integralną część oferty.
2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
3. Oferowane ceny netto nie mogą ulec zmianie w ciągu całego okresu trwania umowy.
4. W oferowanej cenie towaru należy uwzględnić koszty związane z dowozem i rozładunkiem u 
zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział X  VI  . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty  

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrzenia, jeżeli oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji i została złożona przez zamawiającego terminie zgodnym z SWZ.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny w 
poszczególnych częściach.
3. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne dla poszczególnych części kryterium oceny 
ofert ponieważ przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy 
jakościowe.
4. Opis sposobu obliczenia punktacji ofert:
Cn/Cb x 100 = ilość punktów
Cena oferty:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty rozpatrywanej
100% - kryterium ceny
liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta spośród ofert ważnych, która zawierać będzie najniższą 
cenę .

Rozdział XV  II  .   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po   
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
    ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
    najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
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  komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
    o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną      
    ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
    Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
    warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią            
    Załącznik nr 7b do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

Rozdział   XVI  II Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział    X  IX  . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W     TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego  wymagania  dla
tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

Rozdział   XX  . KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

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”,
Prokuratura Krajowa informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, 

         Brynek Park 4, 42-690 Tworóg, e-mail: dyrektor@tlbrynek.edu.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Korzuch, e-mail:biuro@protecton.pl.
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

         w  celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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.

6. 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,

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

8. 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*;

− 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**;  

− 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.

* Wyjaśnienie: 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.

**  Wyjaśnienie: 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 państw

Rozdział   XXI  .   Postanowienia końcowe  

W  sprawach  nieuregulowanych  w  powyższej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Załączniki do specyfikacji:

1. Załącznik Nr 1 do SWZ– wzór formularza ofertowego

2. Załącznik Nr 2.1  do SWZ– Kalkulacja cenowa
3. Załącznik Nr 2.2  do SWZ– Kalkulacja cenowa
4. Załącznik Nr 2.3  do SWZ– Kalkulacja cenowa
5. Załącznik Nr 2.4  do SWZ– Kalkulacja cenowa
6. Załącznik Nr 2.5 do SWZ– Kalkulacja cenowa
7. Załącznik Nr 2.6 do SWZ– Kalkulacja cenowa
8. Załącznik Nr 3 do SWZ– wzór oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
9. Załącznik Nr 4 do SWZ– wzór oświadczenie przesłanki wykluczenia
10. Załącznik Nr 5 do SWZ– wzór informacji i listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej
11. Załącznik Nr 6 do SWZ– oświadczenie o bezpieczeństwie żywności.
12. Załącznik 7a do SWZ - oświadczenie o akceptacji projektu umowy 
13. Załącznik Nr 7b do SWZ– wzór umowy
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Załącznik nr 1 do SWZ
……………………………………….

………………………………………
                 Nazwa wykonawcy
………………………………………...................................................................

adres
numer telefonu…................................         numer telefaksu….............................

REGON…………………………….         NIP…………………………………

internet:http://………………………………………

e-mail:…………………………............................…

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na:
„Dostawę artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St.

Morawskiego w Brynku w okresie 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”
składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Część 1 –Różne produkty spożywcze

wartość netto:………………………………..zł (słownie:………………………………
…………………………………………………………………………………………zł)

VAT:……………..zł (słownie:………………………………………………………….zł)

wartość brutto:………………………………zł (słownie………………………………..
…………………………………………………........................................……………zł)
Część 2 – Warzywa

wartość netto:………………………………..zł (słownie:………………………………
…………………………………………………………………………………………zł)

VAT:……………..zł (słownie:………………………………………………………….zł)

wartość brutto:………………………………zł (słownie………………………………..
………………………………………………….......................………………………zł)

Część 3 – Mrożonki

wartość netto:………………………………..zł (słownie:………………………………
…………………………………………………………………………………………zł)

VAT:……………..zł (słownie:………………………………………………………….zł)
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

wartość brutto:………………………………zł (słownie………………………………..
………………………………………………….......................………………………zł)

Część 4- Produkty mleczarskie

wartość netto:………………………………..zł (słownie:………………………………
…………………………………………………………………………………………zł)
VAT:……………..zł (słownie:………………………………………………………….zł)
wartość brutto:………………………………zł (słownie………………………………..
……………………………………………………………………………………………

Część 5  Pieczywo

wartość netto:………………………………..zł (słownie:………………………………
…………………………………………………………………………………………zł)

VAT:……………..zł (słownie:………………………………………………………….zł)

wartość brutto:………………………………zł (słownie………………………………..
…………………………………………………

Część 6 – Mięso

wartość netto:………………………………..zł (słownie:........................……………
…………………………………………………………………………………………zł)

VAT:……………..zł (słownie:………………………………………………………….zł)

wartość brutto:………………………………zł (słownie………………………………..
………………………………………………………………………....………………zł)

2.  Cena ofertowa artykułów pozostanie niezmieniona przez cały okres umowy
         3.  Czynności objęte zamówieniem realizować będziemy sami

Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy
ze strony wykonawcy jest:
       ……………………………………………………tel……………………………………
       zakres odpowiedzialności:……………………………………………………………….
       ……………………………………………………………………………………………

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej przez

dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest: (jeżeli dotyczy)

Stanowisko……………………………………………………………
Imię i nazwisko……………………………………………………….
Telefon……………………………faks………………………………
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Uwagi…………………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń do jej treści oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania 
oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że określone w specyfikacji  warunków zamówienia wymagania stawiane
wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru naszej  oferty,  do zawarcia  umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż 
wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

1…………………………………………………………….
2…………………………………………………………….
3…………………………………………………………….
4…………………………………………………………….

Na …….kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
………………….,dnia…………….

…..……………………
podpis osób upoważnionych

• - niepotrzebne skreślić

  Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH

W BRYNKU
BRYNEK, UL. PARK 4
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

42-690 TWORÓG

Wykonawca:
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 
żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w okresie 1 luty 
2022 do 24 czerwca 2022”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt. V.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.

...............................................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt. V., polegam na zasobach
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

następującego/ych podmiotu/ów (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.

...............................................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.
...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH

W BRYNKU
BRYNEK, UL. PARK 4
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

42-690 TWORÓG
Wykonawca:
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………
………………………….………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  artykułów
żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w okresie 1 luty 2022
do 24 czerwca 2022 ”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na z przyczyn określonych w art. 108 ust. 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….……………………………… (miejscowość), dnia …………………………. r.
...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Załącznik nr 5 do SWZ
………………………….………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………..……………
miejscowość i data

INFORMACJA I LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację
zamówienia:

„Dostawa artykułów żywnościowych do  Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
w okresie 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Informuję, że nie należę / należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm..) 
…………………………………………………….…….……….…….……

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeśli dotyczy)

Lp.
 Nazwa Adres

...................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Załącznik nr 6 do SWZ

………………………….………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

……......................……………………..……………
miejscowość i data

O Ś W I A D C Z E N I E

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację
zamówienia:

„Dostawa artykułów żywnościowych do  Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
w okresie 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

 
Ja(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Reprezentując firmę(nazwa firmy)
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………....................................................................………………

oświadczam, że oferowane przeze mnie artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie
z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i  żywienia  oraz wydanych na
podstawie wymienionej  ustawy aktach prawnych (tekst  jednolity  Dz.U z 2020 nr poz.  2021)  i  są
zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  23  grudnia  2014  r.
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29
z późn. zm.) 

Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie obowiązującego prawa żywnościowego

...................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wyk
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 1/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022”

Załącznik nr 7a do SWZ

………………………….………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………..……………
miejscowość i data

Oświadczenie
o akceptacji projektu umowy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

„Dostawę artykułów żywnościowych do  Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
w okresie 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022” 

prowadzonego  w  trybie  podstawowym  z  zachowaniem  procedur  zamówienia  powyżej
130.000 zł. a  poniżej  kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie  art.  2 ust.1
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.0.1129)

ja ...................................................................................................................................................

…………………………….......................................................................................................

zamieszkały ..................................................................................................................................

reprezentujący firmę

……………...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

…………………………….......................................................................................................

jako upoważniony na piśmie , w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam ,że :
zapoznałem się z projektem umowy przedłożonej przez zamawiającego i nie wnoszę do niej
żadnych zastrzeżeń , a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę zgodnie z tym
projektem.

   ...........................................                         ..............................................
    Miejscowość i data                    Upoważniony przedstawiciel
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Załącznik nr 7b do SWZ

(projekt )
 UMOWA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Nr
zawarta w dniu ……..2022 r. w Brynku, 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2021.0.1129)

 
Zespołem Szkół Leśnych i Ekologicznych  im Stanisława Morawskiego z siedzibą w 
Brynku , u1. Park 4
reprezentowanym przez :
mgr Agnieszka Ohsmann – Dyrektor ZSLiE,
zwanym dalej Zamawiającym

a
……………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
wyłonionym  w  drodze  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie
podstawowym wartości szacunkowej z zachowaniem procedur zamówienia powyżej 130.000
zł. a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.0.1129).

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna  dostawa:  część  …........................................
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego do Magazynu Kuchni Internatu Zespołu Szkół
Leśnych i Ekologicznych w Brynku, ul. Park 5 w okresie od 1 luty 2022 do 24 czerwca
2022 r, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Ceny
określone w cenniku nie ulegną zmianie przez cały czas trwania umowy.  
2. Podstawą  zawarcia  niniejszej  umowy  jest  oferta  Wykonawcy,  przyjęta  przez
Zamawiającego w drodze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
3. W związku z istniejącą pandemią Covid 19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany ilości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie asortymentu ilościowego
w zależności od swoich potrzeb, lub w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych do
okresowego  wstrzymania  dostaw  co  będzie  skutkowało  odpowiednim obniżeniem lub
podwyższeniem  wynagrodzenia  Wykonawcy,  ustalonego  według  ceny  jednostkowej
i ilości towaru.

§ 2

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  dostaw  na  podstawie  każdorazowych
zleceń składanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, e-mailem, faksem,
telefonicznie,  lub  pisemnie  za  pośrednictwem osoby  dostarczającej  towar.  W zleceniu
wskazana  zostanie  ilość  zamawianego  towaru,  żądany  termin  dostawy,  a  także  osoby
odpowiedzialne za odbiór zamówionego towaru.
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2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu towar zgodnie              

z otrzymanym zleceniem, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie.  Dostawa
towarów od poniedziałku do piątku w godzinach od  700 do 1300, za wyjątkiem  pieczywa, które
należy dostarczać w godzinach od 430 do 600 oraz wyrobów mięsnych, które należy dostarczać  od
poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 900. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia
towaru po wskazanej godzinie.

3. Nie dotrzymanie warunków dostawy określonych w ust. 1 i 2 upoważnia Zamawiającego
do rozwiązania (w formie pisemnej) umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 3

1. Dostawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do
wykonania umowy, ma wystarczające doświadczenie i kwalifikacje do realizacji umowy
oraz zobowiązuje się wykonać należycie przedmiot niniejszej umowy.

2. Dostawy  dokonywane  będą  transportem  Wykonawcy.  Wykonawca  pokrywa  koszty
transportu towaru z magazynu Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy. 

3. Dostawy  realizowane  będą  odpowiednim  środkiem  transportu  –  zgodnym
z obowiązującymi wymogami i przepisami w zakresie wymagań sanitarnych dotyczących
środków  transportu  żywności  –  gwarantującym  zachowanie  właściwej  jakości  oraz
warunków dla przewożonego towaru.

4. Artykuły  spożywcze  dostarczane  przez  Wykonawcę  muszą  być  świeże,  pierwszego
gatunku, dobrej jakości,  dopuszczone do obrotu z obowiązującymi normami,  atestami,
pochodzić z bieżącej produkcji i z tej samej partii oraz powinny być wytwarzany zgodnie
z  zasadami  GMP  (Dobrej  Praktyki  Produkcyjnej)  i  obowiązującymi  przepisami,  w
szczególności  powinny  spełniać  wymogi  Polskiej  Normy  określone  w  Ustawie  z  25
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz
być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia
2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.) oraz posiadające terminy przydatności do spożycia nie
krótsze  niż  5 dni  od dnia  dostawy w przypadku produktów świeżych  oraz  minimum
6 miesięcy od daty dostawy w przypadku produktów sypkich i przypraw. Ocena kryterium
świeżości  i  przydatności  do  spożycia  będzie  dokonywana każdorazowo przy  dostawie
będą sprawdzać osoby upoważnione przez Zamawiającego.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczać  produkty  w  opakowaniach  czystych,
nieuszkodzonych  mechanicznie,  spełniającymi  wymagania  jakościowe,  dotyczące
przechowywania,  pakowania  i  transportu  zawarte  w  Polskich  Normach,  posiadające
właściwe atesty, certyfikaty. 

6. Zamawiający może odmówić odbioru towaru w przypadku, gdy nie będzie dostarczony
w  ilości  odpowiadającej  zleceniu.  W  tym  przypadku  Zamawiający  może  wezwać
Wykonawcę  do  dostarczenia  towaru   w  ilości  odpowiadającej  zleceniu  niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 24 godzin.

7. Zamawiający  może  odmówić  odbioru  towaru  nie  charakteryzującego  się  odpowiednią
jakością  lub  nieświeżego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  i  na  żądanie
Zamawiającego  przedstawić  wymagane  przepisami  prawa  decyzje  administracyjne
w  zakresie  obrotu  żywnością  potwierdzające  spełnianie  wymagań  koniecznych  do
zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi oraz
zapewnienia właściwej  jakości  zdrowotnej  tych artykułów zgodnie  z  obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

8. Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
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innej osobie bez wyrażenia w formie pisemnej zgody Zamawiającego  pod rygorem 

nieważności.
9. Dostawca  odpowiada  za  działania  bądź  zaniechania  osób,  którymi  posługuje  się  przy

wykonaniu przedmiotu umowy, bądź, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy,
jak za swoje własne.

§ 4

1. Wartość  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §  1,  ustala  się  na  podstawie  oferty
Wykonawcy  na  kwotę  netto  …………….  zł  (słownie:  ………………),  brutto:
…....................... zł (słownie: ….................................) , z zastrzeżeniem § 1 ust 3.
2. Strony umowy ustalają, że płatność za dostarczony towar dokonywana będzie przez
Zamawiającego  przelewem,  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  w  ciągu  21  dni  po
każdorazowej  dostawie  obejmującej  konkretne  zlecenie  jednostkowe  i  doręczeniu
prawidłowo wystawionej faktury. Wartość zlecenia jednostkowego ustalona będzie na 

      podstawie ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik
      nr 1 do umowy.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.    
      4.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
      nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) w przypadku niespełnienia warunków realizacji umowy, o których mowa w §3 w wysokości  
0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
przypadek naruszenia, 
b) w przypadku odstąpienia  od umowy lub  jej  rozwiązania  przez  Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto,  o którym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) za zwłokę w dostarczeniu zamówienia polegającą na jego niedostarczaniu w czasie określonym
w § 2 i  § 3 w wysokości 10% wartości brutto towarów przewidzianych do dostarczenia danego
dnia w którym nastąpiła zwłoka, za każdy dzień zwłoki; 

d) w przypadku dostarczenia towaru niezgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem lub dostarczenie
towaru  wadliwego  lub  przeterminowanego  w  wysokości  10%  wartości  brutto  zamówienia
cząstkowego; 

e)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  niezależnych  od
Zamawiającego,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  brutto
niezrealizowanego zamówienia. 
a
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

                                                                        § 6

Jeśli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu 
cywilnego. 
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§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 24.06.2022 r.                  
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia,  ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego.  W  tym  wypadku
Wykonawca jest jednak zobowiązany do zrealizowania złożonego przez Zamawiającego
zlecenia, chyba że strony inaczej postanowią.
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku opisanym w § 2 ust. 3 oraz w innych
przypadkach   niewykonania  przez  Wykonawcę  postanowień  umowy  z  należytą
starannością lub gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do realizacji umowy.
4. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez 

      zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku zalegania przez Zamawiającego
      z zapłatą za dostawę przez okres przekraczający 30 dni. 

§ 8

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie  spory,  jakie  mogą  wyniknąć  na  tle  realizacji  umowy,  strony  będą
rozwiązywać na drodze negocjacji.
3. W  razie  braku  możliwości  porozumienia,  spory  będą  rozstrzygane  przez  sąd
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§  9

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Integralną częścią umowy są załączniki:
- Załącznik nr 1: Formularz cenowy,
- Załącznik 2.x: Kalkulacja cenowa.

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA
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