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SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu” 
 

kody CPV: 

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 

55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 

 
 

Numer referencyjny postępowania: MC.V.2540.1.2022 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  

ul. Lwowska 57,  

22-400 Zamość 

tel. 84 677 56 30, 84 677 56 37, fax. 84 677 56 40 

email: przetargi@mcpr.zamosc.pl  

www.mcpr.zamosc.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji (art. 275 ust 1) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

2. Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia - zwana dalej w skrócie „SWZ" stanowi 

wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i 

Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia oraz w trakcie 

jego realizacji.  

3. Zmiany SWZ, zapytania Wykonawców w sprawie treści SWZ i udzielone przez 

Zamawiającego wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.  

 

4. RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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) 

informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość 

2. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych; e-mail: iod@mcpr.zamosc.pl cele 

przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.”Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zamościu” 
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 

mailto:przetargi@mcpr.zamosc.pl
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11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z 

późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat poczynając od 1 

stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło ostateczne zakończenie umowy 

o realizację zamówienia;  

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający zażąda od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

8. Pomimo jawności protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z 

załącznikami, stosuje się ograniczenie tej jawności do danych szczególnych kategorii,  

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

9. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania) spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 

w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych 

zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO t.j. : 

1) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,  

2) lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

3) lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  

4) lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 

członkowskiego. 

 

10. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 

c) 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 **;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

11. 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 lub uzupełnienia 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. 
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** Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem prawa do ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Rodzaj zamówienia: usługi 

2. Kody CPV:  

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków,  

55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 

 

3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępnione będą na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania tj.: 

http://www.mcpr.zamosc.pl/zamowienia-publiczne oraz w miniPortalu pod 

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

 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na 

przygotowaniu  i dostarczeniu własnym transportem dwudaniowych gorących posiłków 

w opakowaniach jednorazowych. Posiłki dowożone będą do Zamościa na ul. Orlicz 

Dreszera 2 w dni powszednie między godziną 11.30 a 12.00. 

2. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć szacunkowo około 70 posiłków 

(minimalna średniomiesięczna ilość dostarczanych  obiadów – 50). Podana w niniejszym 

SWZ dzienna ilość posiłków jest wielkością szacunkową  i w okresie obowiązywania 

umowy może ulegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), co nie może być podstawą 

do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy 

wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości 

dostarczanych posiłków, a wszelkie zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający 

zgłaszać będzie Wykonawcy z wyprzedzeniem. 

4. O mniejszej liczbie osób, niż ta o której mowa w pkt. 2 Zamawiający będzie informował 

telefonicznie każdorazowo Wykonawcę do godz. 10.00 w każdym dniu realizowania 

usługi przygotowania oraz dostarczania posiłków. 

5. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla 

żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych i wyłącznie naturalnych 

produktów (wg. norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia, Ustawy o 

Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

6. Posiłki muszą spełniać następujące warunki: 

a) Wykonawca przygotowuje jeden gorący posiłek dziennie w postaci: 

 zupa (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami – min. 400 ml), 

 drugie danie. 

 bułka pszenna min. 80 g 

b) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym 

samym tygodniu; 

c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych- 

konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych; 

d) w ciągu  tygodnia co najmniej trzy razy drugie danie powinno być daniem mięsnym 

7. Jadłospis  będzie układany przez Wykonawcę z 5 dniowym - rozumianym jako 5 dni 

robocze wyprzedzeniem i dostarczany do MCPR. 

http://www.mcpr.zamosc.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8. Wszystkie dwudaniowe gorące posiłki powinny być zapakowane pojedynczo w 

jednorazowych opakowaniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

przygotowywanych potraw oraz następstwa związane z ich ewentualną niską jakością. 

9. Po stronie Zamawiającego leży obowiązek wydania posiłków. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

12 miesięcy, licząc od dnia 1 stycznia 2023 roku 

5. WYKLUCZENIE. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp, Wykonawcę (przesłanki obligatoryjne – art. 108 ustawy Pzp):  

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

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

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

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu 

karnego lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

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

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;  
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5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

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

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

tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę (przesłanki fakultatywne):  

1) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 

5 ustawy Pzp);  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp);  

4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp);  

5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp).  

 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej:  

 

1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w 

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

tym okresie usługę/usługi polegającą/ce na przygotowywaniu i wydawaniu 
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gorących posiłków o wartości usługi co najmniej 33 000,00 zł brutto w okresie 

jednego roku kalendarzowego. 
1.2. W celu wykazania, że wymieniona/e w wykazie usługa/usługi została/y wykonana/e 

lub jest/są wykonywana/e należycie należy dostarczyć stosowne dowody - referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa/i została/y 

wykonana/e lub jest/są wykonywana/e, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W 

przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.  

 

2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do 

oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, 

które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 

do SWZ. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej 

jeden z tych Wykonawców.  

5. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6 potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

8. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 6 do SWZ 

(wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający 

zasoby składa odrębne zobowiązanie).  

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SWZ.  

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  
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11. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności 

informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o 

niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, opisane w rozdziale 5 SWZ, stanowią 

odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 9 i 10 do SWZ.  

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

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

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.  

6. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

1. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:  

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;  

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

SWZ;  

3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

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

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, którego wzór opracowany dla jednego takiego podmiotu stanowi załącznik nr 7 

do SWZ;  

4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu 

udostepniającego zasoby, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, którego wzór opracowany dla jednego takiego 

podmiotu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

2. Ww. oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią dowody potwierdzające na dzień 

składania ofert:  

1) brak podstaw wykluczenia – tymczasowo do czasu złożenia oświadczeń o aktualności 

informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, o których mowa w 

ust. 3;  

2) spełnianie warunku udziału w postępowaniu – tymczasowo do czasu złożenia wykazu 

usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o którym mowa w ust. 3.  

 

3. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
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7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający żąda jako podmiotowego środka dowodowego 

wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w 

przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór tego 

wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ.  Wartości podane w wykazie, o którym mowa 

powyżej, w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone według średniego kursu NBP na 

dzień upływu terminu składania ofert.  

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w 

których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415) 

składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, 

w zakresie i w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady 

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

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w 

konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, Zamawiający żąda jako podmiotowego środka dowodowego:  

1.1.  oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i 

zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu 

wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;  

1.2.  oświadczenia/oświadczeń podmiotów udostępniających zasoby o aktualności 

informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

podmiotu/podmiotów udostępniającego/udostępniających zasoby, które zostały 

wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej 

oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na tych 

podmiotach. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ (wzór został 

opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby 

składa odrębne oświadczenie).  
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8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

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

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

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w rozdziale 11 pkt 12), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania z miniPortalu) link do postepowania oraz ID – Załącznik Nr 13 do SWZ. 

 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki.  

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6 adres email.   

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

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

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

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

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

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Marcin Stopa – Kierownik Działu 

Administracyjno – Gospodarczego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – 

tel 84 677 56 39, email: przetargi@mcpr.zamosc.pl . 

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

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

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

8. 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). 

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

komunikacji” wynosi 150 MB. 

10. 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. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@mcpr.zamosc.pl
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11. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako 

załącznik do niniejszej SWZ – Załącznik nr 13. Dane postępowanie można wyszukać 

również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wadium. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

31.12.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Ofertę sporządzoną w języku polskim stanowi wypełniony i podpisany formularz oferty 

(załącznik Nr 1 do SWZ).  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca ponumerowanie 

stron oferty.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki 

wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć 

wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 

dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą 

nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 

upoważnionego pełnomocnika).  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:  

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
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2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, 

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.  

9. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się 

także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (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). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie 

może być poświadczone przez upełnomocnionego.  

 

10. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się z 

zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 346 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w 

formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt  

Zamawiający zaleca sporządzenie oferty oraz wszystkich towarzyszących jej 

oświadczeń i dokumentów w formacie plików .pdf.  

 

11. Do oferty należy dołączyć:  

1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;  

2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - 

pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa 

zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie 

common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub 

uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do 

reprezentacji spółki), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;  

3) 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;  

4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia o 

niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku 
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wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;  

5) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 4 

do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który 

w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego 

spełnianie;  

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia wynika, które 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie. Obowiązek 

złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy 

również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór 

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 5 do 

SWZ;  

7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca 

polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 6 do SWZ;  

8) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, w 

sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby 

stanowi załącznik nr 7 do SWZ;  

9) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu 

udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych 

podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

 

Złożenie oferty 
 

12. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W 

formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany 

jest podać numer ogłoszenia TED lub BZP (wtedy dane postepowania zaciągną się 

automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić 

ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer Id Postępowania z 

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. 

13. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę oraz oświadczenia (oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu), o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postać elektroniczna z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14. Zalecenia Zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, −  
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 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.  

15. Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisu osobistego:  

 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),  

 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem 

zewnętrznym lub otaczającym.  

16. Zalecenia/wymagania Zamawiającego dotyczące podpisu zaufanego – wielkość 

dokumentów nie może przekraczać 15 MB (pojemność pliku wynikowego po jego 

podpisaniu), dostępny format podpisu „xml”.  

17. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

18. 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 (tj. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), 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. Wykonawca 

zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

19. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w 

rozdziale 6, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

20. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

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

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

dostępnego na ePUAP udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

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

Instrukcją korzystania z miniPortalu, w szczególności, gdy działania Wykonawcy z tego 

powodu doprowadzą do sytuacji, w której Zamawiający zapoznał lub mógł zapoznać się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 

12. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy złożyć przy użyciu miniPortalu pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ w terminie do dnia: 15.12.2022 r., do godziny 09:00.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Treść oferty winna być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może skutecznie wycofać ofertę.  

7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

9. Złożone przez Wykonawców oferty zostaną odszyfrowane i otwarte przy użyciu 

miniPortalu w dniu 15.12.2022 r., o godzinie 10:00.  

10. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.  

11. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (miniPortal).  

12. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje 

otwarcie ofert powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

prowadzonego postępowania (na miniPortalu i na stronie Zamawiającego w zakładce 

„Zamówienia publiczne”).  

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ): ceny jednostkowej brutto /za 1 obiad 

dwudaniowy/ 

2. Cena brutto podana za całość przedmiotu zamówienia będzie przedmiotem oceny. Cenę 

należy podać również słownie.  

3. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i obciążenia, związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz zawierać ewentualne upusty. 

4. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres 

obowiązywania umowy i będą stanowić podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po 

podpisaniu umowy.  

5. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym 

podatkiem.  

6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez 

Wykonawców, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania i które nie zostaną 

odrzucone przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający dokona oceny ofert stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierającą 

największą ilość punktów jest ofertą najkorzystniejszą.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY  

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji 

do 100 pkt (100% - 100 pkt). 

 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym 

kryteriami: 

1. Cena (koszt) oferty brutto - 60% 

2. Ilość (gramatura posiłków – II danie)  – 20% 

3. Ilość (dodatkowa ilość zupy) 20% 

 

 

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr 

kryterium: 
Wzór: 

 

1 

Zasady oceny za kryterium "Cena" - (C).  

W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku ilość punktów.  

Cena - (C) - waga 60 .  

Punkty za kryterium "Cena" (C) - maksymalnie 60 pkt ( 1 pkt -1), zostaną 

obliczone w następujący sposób:  

   

C= x 60  

 

 

gdzie:  

C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";  

C of, min -  najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i 

złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym 

etapie badania i oceny ofert;  

C of, bad  -cena oferty badanej   

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty "Cena" w celu oceny 

dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia 

cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie 

zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie 

zaokrąglony w górę. 

C of,min 

C of, bad 

2 Ilość punktów w kryterium ilości (gramatura posiłków – II danie) będzie 

naliczana za wyższą gramaturę dostarczanych posiłków (ponad standard 

minimum określony w załączniku nr 12 do SWZ), w następujący sposób:  

od 1% do 30 % = 10 punktów, 

powyżej 30% = 20 punktów.  

3 Ilość punktów w kryterium ilości (dodatkowa ilość zupy) będzie naliczana za 

dostarczenie dodatkowej ilości zupy dla klientów  (ponad standard minimum 

tj. 400 ml), w następujący sposób:  

od 10 do 20 litrów = 10 punktów, 

powyżej 20 litrów = 20 punktów.  

Dodatkowa zupa będzie dostarczona w zbiorczym termosie wraz obiadami. 

 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 

wynikającą ze wzoru:  

CLP=C+I IID+IZ 
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gdzie:  

CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie  

C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena  

I IID - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Gramatura posiłków – II danie   

IZ - liczba punktów przyznanych za kryterium (3) - Dodatkowa ilość zupy. 

 

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą 

ilość punktów po zsumowaniu trzech kryteriów. 

 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty z takim samym bilansem ceny lub kosztu i 

innych kryteriów oceny ofert, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931), dla celów zastosowania 

kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 

od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca 

w ofercie ma obowiązek:  

8.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

8.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ.  

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty.  

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 
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zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy składa:  

1) zakres usług zlecanych poszczególnym wymienionym podwykonawcom, jeżeli 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom;  

2) aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących umowę, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;  

3) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; o ile pełnomocnictwo nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;  

4) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres usług przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), sposób rozliczenia 

między stronami umowy należności otrzymanych od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia wykonawcy, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 

przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania umowy.  

3. 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 komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę.  

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, które 

stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty Wykonawcy oraz aktualnych dokumentów dotyczących umocowania osób 

reprezentujących Wykonawcę i ewentualnego udzielonego przez te osoby 

pełnomocnictwa.  

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

8. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu 

postępowania.  
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16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH  

Informacje w tym zakresie zawiera Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 

17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

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

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

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

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

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

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

określony w pkt 1.  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej.  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust 6-7 powyżej wnosi się w terminie 5 

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

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód 
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przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie.  

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy, nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Izby.  

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.  

 

18. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP.  

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby czynności określone w § 

6 ust. 12 załącznika nr 2 do SWZ były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).  

2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zostały określone 

w § 6 ust. 13 załącznika nr 2 do SWZ.  

3. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, został określony w § 6 ust. 

14 załącznika nr 2 do SWZ.  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję dla Wykonawcy w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej, w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt c) załącznika nr 2 do SWZ.  

19.  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

1.1. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, gdyż ze względów 

technicznych i organizacyjnych realizacja zamówienia przez różnych Wykonawców 

mogłaby doprowadzić do wywołania konfliktów wśród podopiecznych Centrum z 

powodu np. różniących się jadłospisów i posiłków u poszczególnych Wykonawców. 

Brak podziału udzielanego zamówienia na części nie spowoduje utrudnienia uczciwej 

konkurencji oraz udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp. 

2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 

przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym 

celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  
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2.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza ofert „nie 

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi to miejsce 

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

siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

2.3.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.  

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 
Załączniki:  

Stanowią one integralną część SWZ i wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy,  

Załącznik Nr 2 do SWZ – Wzór umowy 

Załącznik Nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, 

o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik Nr 7 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego 

zasoby  

Załącznik Nr 8 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu 

udostępniającego zasoby 

Załącznik Nr 9 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia Wykonawcy 

Załącznik Nr 10 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik Nr 11 do SWZ – Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat 

Załącznik Nr 12 do SWZ – Minimalna wymagana gramatura potraw jaką powinna zawierać jedna 

porcja dwudaniowych gorących posiłków będących przedmiotem zamówienia. 

Załącznik Nr 13 do SWZ - Link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu 

 

 

 


