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I.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 214
000 euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej uPzp. Zastosowanie mają także akty wykonawcze do wymienionej
uPzp, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U z 2016 r., poz. 1126, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1993), zwane dalej Rozporządzeniem MR oraz Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; Dz. U. z 2018 r, poz. 1991) zwane dalej Rozporządzeniem PRM.
3. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego (http://sp50.wroclaw.pl/) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, umieszczone zostanie ono również
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.
4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi
dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami
dla Wykonawców.
6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2020r., poz. 1740), jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.
7. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 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” oraz art. 8a ust. 1 uPzp, Zamawiający
– Szkoła Podstawowa nr 50 - informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 50 z siedzibą we Wrocławiu
(51-112) przy ul. Czeskiej 38, a reprezentuje ją Dyrektor; o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Szkoła
Podstawowa nr 50 decyduje sama jako Administrator danych.
 kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych
umieszczonych na stronie inspektor@coreconsulting.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia
wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp
oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, 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, okres przechowywania wynika również
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania
o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE)
przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp; ponadto dane osobowe mogą
zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich 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;
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności:
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II.

- podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
- na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
 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.
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji
międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych
przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem
zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych
osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.
2. Opis przedmiotu zamówienia – asortyment i ilości zawiera Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy - Załącznik
nr 3 do SIWZ.
3. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15894300-4 Dania gotowe
15500000-3 Produkty mleczarskie
15330000-0 Przetworzone owoce i warzywa
15851100-9 Makaron niegotowany
15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne
03142500-3 Jaja
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty
15981000-8 Wody mineralne
15321000-4 Soki owocowe
15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie
15331170-9 Warzywa mrożone
15221000-3 Ryby mrożone
15811000-6 Pieczywo
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
4. Adres dostaw: Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław.
5. Złożona przez Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 4.1-4.6 Opis Przedmiotu Zamówienia,
potwierdzając spełnienie wymogów Zamawiającego.
6. Artykuły będące przedmiotem umowy muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania i muszą
posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty obowiązujące w aktach prawnych, a w
szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2020r. poz.
2021) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o
jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2178 z późn. zm.). Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność
poszczególnych dostaw z zamówieniem.
7. Przez okres obowiązywania Umowy Wykonawca na swój koszt dostarczać będzie produkty do siedziby
Zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed czynnikami
pogodowymi, uszkodzeniami, itp. oraz z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych do
przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz
innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Odbiór
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zamówionych produktów następować będzie w miejscu dostawy na podstawie wydruku zamówienia
podpisanego przez Pracowników Stron.
8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub
hurtowni. Dostarczone produkty muszą być I klasy jakości, odpowiadające normom jakościowym dla danego
rodzaju produktu, które obowiązują na terenie Polski. Produkty powinny posiadać aktualne terminy
przydatności do spożycia i powinny być dostarczone Zamawiającemu przed upływem połowy terminu ich
przydatności do spożycia. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane
z widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Maksymalna waga towaru w pojemniku transportowym
nie może przekroczyć wagi przewidzianej przez producenta.
9. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie, jakie
Zamawiający przewiduje zrealizować w okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości dostarczonych
towarów w sytuacji niezależnej od Zamawiającego.
III.
ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE/…
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za część należy rozumieć pakiet, w którym Wykonawca
może złożyć ofertę na wybrany przez siebie pakiet/pakiety.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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.
IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2021 lub do terminu, w którym zostanie
wyczerpana kwota brutto przeznaczona na realizacje zamówienia w danym pakiecie.
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji umowy to 18 stycznia 2021r.
V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp
(tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228 z późn. zm.).
1.2.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W
POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawcy do oferty
winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa powyżej.
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa
każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia
1.2. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający
w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
W takim przypadku podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca musi spełniać warunek
samodzielnie.
2.

3.

Wykonawca wraz z ofertą przedkłada opis przedmiotu zamówienia (w zależności od wybranego przez
siebie pakietu) w zakresie pakietu nr 1-5 pozwalającego stwierdzić zgodność z opisem przedmiotu
zamówienia charakteryzując go wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu poprzez
podanie producenta – odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 4.1-4.6 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (jeżeli Wykonawca jest podmiotem krajowym
Zamawiający samodzielnie pobierze dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)
3.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 3.1. niniejszego rozdziału i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
3.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. niniejszego rozdziału, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.4. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
5

4.

5.
6.

7.

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Forma dokumentów:
4.1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

VII.
OFERTA WSPÓLNA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VI pkt 1 (Załącznik nr 2), i na wezwanie Zamawiającego odnoszące się do niego dokumenty z pkt
3.1.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
2.1. partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
2.3. każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. V (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz na wezwanie
Zamawiającego złoży odnoszący się do niego dokument wymieniony w rozdziale VI.3.1;
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik.
VIII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 poz. 1041), osobiście za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (mail), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o
którym mowa w art. 26 uPzp) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać drogą
elektroniczną – teresa.glowacz-golub@wroclawskaedukacja.pl
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia
źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej http://sp50.wroclaw.pl/
Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w
Informacjach dla Wykonawców.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Adres do korespondencji listownej:
Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław
z dopiskiem: postępowanie nr 1/SP/D/2020.
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IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe:
1.1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrany przez siebie pakiet/pakiety;
1.2. ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
2. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane
czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w
imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie
oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw)
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane;
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U z 2016 r. poz. 1126),
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości;
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 uPzp.
6. Forma oferty:
6.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim lub angielskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności;
6.2. Formularz Ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz
podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń
woli - reprezentowania firmy na zewnątrz;
6.3. zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter
porządkowy;
6.4. wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę;
6.5. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta musi się składać z:
7.1. oświadczenia i dokumentu/-ów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 i 2 SIWZ (w tym odpowiednio
wypełniony i podpisany Załącznik nr 4.1-4.6 do SIWZ);
7.2. Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
7.3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. XI pkt 3 SIWZ);
7.4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z
rozdz. XI pkt 8 SIWZ).
8. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
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8.2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
uPzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku
Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym
dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie
wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi
Wykonawcy i napisem:
Przetarg nieograniczony pn.:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety
ZNAK SPRAWY: 1/SP/D/2020
Nie otwierać przed 10.12.2020r. przed godz. 09:00
2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 10.12.2020r. do
godziny 08:30 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 50, ul. Czeska 38, Wrocław – w sekretariacie.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją
po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
5. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art. 84 ust. 2
uPzp.
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2020r. o godz. 09:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr
50, ul. Czeska 38, Wrocław – w sekretariacie.
8. W części jawnej związanej z pkt 7 niniejszego rozdziału, Zamawiający poda informacje zgodne z art. 86
ust. 3 i 4 uPzp.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
9.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
9.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
9.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach (o ile zostały przyjęte kryteria w tym zakresie).
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być
udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa brutto na wybrany pakiet ma uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia ustalony w
SIWZ i w Opisie Przedmiotu Zamówienia OPZ (zał. nr 4.1-4.6), jak również wszystkie zobowiązania
wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy (zał. nr 3) oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
2. W Formularzu Ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy podać cenę ofertową ogółem brutto w złotych
polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku wg zasady, że trzecia cyfra po
przecinku równa i powyżej 5 - powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia
cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku pozostaje bez zmian.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku zastosowania
innej stawki VAT, niż stawka podstawowa (23%), Wykonawca winien wykazać podstawę stosowania
innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania zwolnień podatkowych (np.
przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulana decyzję US).
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
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zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIV.

KRYTERIUM OCENY OFERT
1.

Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa
poniżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny: cena brutto za całość przedmiotu zamówienia - 100 %
3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium wg wzoru:
wartość punktowa A = 100 * Cmin/Cn
gdzie: Cmin – cena (brutto) najniższa wśród oferowanych spośród ofert nieodrzuconych
Cn
– cena (brutto) badanej oferty
1 % = 1 pkt
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku, wg pkt 2 rozdz. XIII.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
6. Za najkorzystniejszą w danym pakiecie zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
XV. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom uPzp,
1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści przewidzianej w art.
92 ust. 1 uPzp.
3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp.
4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 uPzp) przed podpisaniem umowy, na żądanie
Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji
przedmiotowego zamówienia
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 uPzp
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem
umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ).
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że
wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
8. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia.
XVI.
WZÓR UMOWY
1. Jako odrębny Załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z przepisem art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o których mowa we wzorze
umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3 do SIWZ.
XVII.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
znak: 1/SP/D/2020
Miejscowość:

Data:

Zamawiający:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50
UL. CZESKA 38
51-112 WROCŁAW

FORMULARZ OFERTOWY
I – DANE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy
(Pełnomocnika w przypadku
Konsorcjum):
Siedziba Wykonawcy
(ulica; numer; kod pocztowy;
miejscowość):
Adres do korespondencji
(ulica; numer; kod pocztowy;
miejscowość):
NIP:

REGON:

Numer konta bankowego:
OSOBA DO KONTAKTÓW
(imię, nazwisko):
Telefon:

MAIL:

adres skrzynki ePUAP:
jeżeli dotyczy
Status przedsiębiorcy1:
1. Średnie przedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
b) jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów euro;
2. Małe przedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów euro;
ŹRÓDŁO: ZALECENIE KOMISJI z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i
średnich notyfikowane jako dokument nr C(2003)
1422) Dz. U. U. E. L 124 z 20 maja 2003 r.

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

(jeżeli dotyczy) KONSORCJUM z
(Nazwa Partnera;
Siedziba – ulica, numer, kod,
miejscowość):
II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

10

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania 1/SP/D/2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.
OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców za cenę:
(Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia szarych pól)
PAKIET NR 1* –
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ZA CAŁY ASORTYMENT
WYSZCZEGÓLNIONY W ZAŁĄCZNIKU NR 4.1

,

PLN BRUTTO

PAKIET NR 2* –
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ZA CAŁY ASORTYMENT
WYSZCZEGÓLNIONY W ZAŁĄCZNIKU NR 4.2

,

PLN BRUTTO

PAKIET NR 3* –
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ZA CAŁY ASORTYMENT
WYSZCZEGÓLNIONY W ZAŁĄCZNIKU NR 4.3

,

PLN BRUTTO

PAKIET NR 4* –
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ZA CAŁY ASORTYMENT
WYSZCZEGÓLNIONY W ZAŁĄCZNIKU NR 4.4

,

PLN BRUTTO

PAKIET NR 5* –
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ZA CAŁY ASORTYMENT
WYSZCZEGÓLNIONY W ZAŁĄCZNIKU NR 4.5

,

PLN BRUTTO

PAKIET NR 6* –
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ZA CAŁY ASORTYMENT
WYSZCZEGÓLNIONY W ZAŁĄCZNIKU NR 4.6

,

PLN BRUTTO

*) Wypełnić jeżeli dotyczy

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ (W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PAKIETU) – WYPEŁNIONY I PODPISANY
ODPOWIEDNIO ZAŁĄCZNIK NR 4.1 – 4.6 Z PODANIEM NAZWY PRODUCENTA POSZCZEGÓLNEGO
ASORTYMENTU.
I.

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ 1/SP/D/2020, ze wszystkimi załącznikami
do SIWZ w tym ze wzorem umowy i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców, akceptujemy je bez
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia w pełni zgodny z wytycznymi Zamawiającego zawartymi
odpowiednio w Załączniku 4.1-4.6 do SIWZ i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców i tym samym
zrealizujemy przedmiotową dostawę zgodnie z warunkami umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzula informacyjną zawartą w SIWZ w rozdz. I i wypełniłem obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
II. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)
NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM
L.P.

OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1
Niewypełnienie oznacza wykonanie całości zamówienia bez udziału podwykonawców.
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III. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004r. zastrzegamy, że informacje:
(wymienić czego dotyczy) zawarte są w następujących
dokumentach:
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4
ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (TJ 2019r., poz. 1010 z późn. zm.) i nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania.
UZASADNIENIE:
Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:
Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej
lub w osobnym załączniku w Ofercie.
Uwaga:
Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem
„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji
zamieszczone stosowne odsyłacze.

........................... dnia..........................

.....................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
znak: 1/SP/D/2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)
/w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia/
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.
I.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
1) Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ
3) *) 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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
*) wypełnić, jeżeli dotyczy
2.

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych 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.
3.

składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 uPzp – dotyczące PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG),
nie
podlega/ą
wykluczeniu
z
postępowania
o udzielenie zamówienia.
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1.

składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ.
 w zakresie DOSTAW: ………………………………………..
(wypełnić, których dostaw dotyczy)
2.

*) składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdz. V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
.………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………….., w następującym zakresie:
 w zakresie DOSTAW: ………………………………………..
(wypełnić, których dostaw dotyczy)
* w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach należy załączyć do oferty
a) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: dokumentów, które określają w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
*) wypełnić, jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH WYŻEJ 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.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
znak: 1/SP/D/2020
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ODNOŚNIE PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej
oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)
Dotyczy zamówienia publicznego Nr 1/SP/D/2020 pod nazwą:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 2d uPzp niniejszym oświadczam, że: (*niepotrzebne skreślić)
1.
2.

nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. 2020r., poz. 1076 z późn. zm.);
należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. 2020r., poz. 1076 z późn. zm.) i tym samym składam listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej:
PEŁNA NAZWA PODMIOTU WCHODZĄCEGO W SKŁAD
ADRES PODMIOTU
GRUPY KAPITAŁOWEJ

........................... dnia..........................

.....................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firm
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