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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Przetarg nieograniczony – oznaczenie postępowania1/12/2020

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do placówki Żłob-

ka Samorządowego w Rzekuniu  do 31.12.2021 r.

                                                                                         SIWZ zatwierdził:
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Rzekuń, 30 grudnia 2020 r.

I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Nabywca: 
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
NIP: 758 214 17 29

Odbiorca: 
Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
ul. Nowa 12, 07- 411 Rzekuń
tel. 29 643 24 40 lub 884 830 500
e-mail: ggoclowska@rzekun.net
REGON: 384699330
Godziny urzędowania: 6.30-16.30

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz.  1843 ze zm.),  o wartości  szacunkowej nie przekraczającej  kwot ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8. zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
zwanej dalej „SIWZ”.

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumen-

tów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średnie-
go kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości za-
mówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2453).

4. Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm. ).

5. Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781
ze zm.).

6. Ustawa  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1776 ).
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7. Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.-  Kodeks  cywilny  (Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  1740  
ze zm.).

8. Szacunkowa  wartość  zamówienia  publicznego  nie  przekracza  równowartości  kwot  
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

9. Do  udzielenia  przedmiotu  zamówienia  publicznego  stosuje  się  przepisy  dotyczące  
dostaw.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone:

1. w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl,

2. na tablicy ogłoszeń w budynku Żłobka Samorządowego w Rzekuniu,

3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzekuń:  www.  rzekun  .pl   w zakładce   - Zakład
Obsługi Gminy

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywny  zakup  wraz  z  dostawą  artykułów
 spożywczych  na  potrzeby  Żłobka  Samorządowego  w  Rzekuniu  do  dnia
 podpisania umowy do 31.12. 2021r.,
Sukcesywne  (w  miarę  pojawiających  się  potrzeb)  dostawy  wraz  z  transportem  
artykułów/produktów żywnościowych (z podziałem na sześć części) do siedziby Zama-
wiającego  środkiem  transportu  zgodnym  z  wymaganiami  ustawy  z  dnia  
25.08.2006  r.  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.U.  z  2019r.  poz.  1252).
Szacunkowe  ilości  oraz  asortyment  różnych  artykułów/produktów  żywnościowych
przed stawiono w załączniku do oferty od nr 1 - 6do SIWZ. Zamawiający zastrzega so-
bie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymento-
wych. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Za-
mawiającego.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  dochodzenia  jakichkolwiek  
roszczeń  z tego tytułu.

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ
oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwej części, lub produkty równoważne.
Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych
parametrach  jakościowych,  posiadające  te  same  walory  organoleptyczne  (smak,
zapach, barwa, konsystencja, estetyka) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej 
te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.

3.  Zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających
atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowa-
ne  były  zgodnie  z  zasadami  „dobrej  praktyki  higienicznej”  W  celu  zapobiegania
zagrożeniu  jakim  jest  ryzyko  zakażenia  COVID-19  w  handlu,   rekomenduje
się  ich  zarządcom  stosowanie  w  rygorystyczny  sposób  wymagań  higienicznych
(dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty
przydatności do spożycia, temperatury przewozu).
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4. Wnosić  przedmiot  zamówienia  do  pomieszczeń wskazanych  przez Zamawiającego,
znajdujących  się  w  jego  siedzibie.  Dostawa,  rozładunek  i  wniesienie  realizowane
będą na koszt dostawcy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.

5.   Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy
handlowe),  zgodnie  z  art.  29  ust.  3  oraz  art.  30  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  
publicznych  (  Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843),  dopuszcza  zaoferowanie  produktów  
równoważnych,  z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego
produktu.

6.    Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodne ze Wspólnym Słownikiem 
   Zamówień Publicznych CPV.15000000-8

15100000-9  -  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

   15131500-0  -  Produkty drobiowe

   15300000-1  -  Owoce, warzywa i podobne produkty

   03-000000-1 -  Produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

   15331170-9  -  Warzywa mrożone

   153-00000-1 -  Mrożonki

03142500-3  -  Jaja

03220000-9 –  warzywa, owoce i orzechy

15500000-3  -  Produkty mleczarskie.

15810000-9  -  Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15200000-0  -  Ryby przetworzone i konserwowe

15800000-6  -  Różne produkty spożywcze

7. Przedmiot zamówienia dzieli się na 6 części:
 
            Część 1.  Dostawa pieczywa

 Część 2.  Dostawa produktów mleczarskich

 Część 3.  Dostawa mięsa, wędlin i drobiu.

 Część 4.  Dostawa artykułów ogólnospożywczych

 Część 5   Dostawa ryb i mrożone

 Część 6.  Dostawa owoców, warzyw i jaj.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do formularza ofertowego.

8.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

9.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10.  Zamawiający nie przewiduje:
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1) zawarcia umowy ramowej,

2) przeprowadzenia aukcji elektronicznej

3)  rozliczenia w walutach obcych,

4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

5) stosowania wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

1. Zamawiający  zgodnie  z  art.  36  b  ust.  1  ustawy  Pzp,  żąda  wskazania  przez  
Wykonawców  w ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  powierzy  
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

2. Zamawiający,  wskazując  w  opisie  poszczególnych  produktów  określenie:  typu  
(nazwy handlowe lub nazwy producenta), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4, 
dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych,  pod warunkiem, że będą one 
posiadały te same walory smakowe i właściwości co produkty podane przykładowo.

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w asortymencie i  ilościach wynikających
z zapotrzebowania składanym  pisemnie lub telefonicznie przez osoby do tego  
upoważnione z podaniem godziny dostawy.

4.  Zamawiający  wymaga  aby  dostawy  produktów  dostarczane  realizowane  
codziennie, w godzinach od 6.00 do 8.00 (w zależności od bieżących potrzeb 
zamawiającego).  Dostarczany  towar  musi  odpowiadać  Polskim  Normom.
Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.  Dostarczany  towar  winien  być  świeży,  pierwszego  gatunku,  dopuszczony  
do  sprzedaży,  zgodny  z  treścią  zawartą  w  SIWZ  oraz  załącznikiem  do  SIWZ  
stosownie do właściwej części.

6.  Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien 
być krótszy niż 2/3 terminu przydatności zalecanego przez producenta.

7. W  zależności  od  asortymentu  towar  winien  być  dostarczany  w zamkniętych  
i nieuszkodzonych opakowaniach,  które  będą posiadać nadrukowaną informację  
o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwa),  
dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze.

8.  Wykonawca  winien  dostarczać  produkty  czyste,  nieuszkodzone  mechanicznie,  
spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i trans
portu zawarte  w  Polskich  Normach,  posiadające  właściwe  atesty,  certyfikaty  
oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy 
min. 3 miesiące).
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9. Wykonawca składa ofertę obejmującą w danej części wszystkie wymienione produk-
ty. Ceny  jednostkowe oferty  winny być  niezmienne i  obowiązywać będą  przez  cały
okres  

ważności umowy.

10. Ilości podane w załączniku do formularza ofertowego są szacunkowe i mogą ulec 
zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji  części  
do  staw  w  każdej  z  pozycji  asortymentowych.  Zakres  zamówienia  może  być  
zmniejszony  lub  zwiększony  do  około  20  %,  odpowiednio  do  realnych  potrzeb  
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia ilości dostaw w związku z pandemią,  
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe z tego tytułu.

11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  po  uzgodnionych  dostawach  przedłożyć  
Zamawiającemu fakturę /rachunek z terminem płatności wskazanym w formularzu 
ofertowym.

12.  W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zamawianego asortymentu lub dosta-
wa  

nie nastąpi w określonym w umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania  zakupu  interwencyjnego  od  innego  dostawcy  –  w  celu  zaspokojenia  
potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kuchni – w ilości i asortymen-

cie niezrealizowanej w terminie dostawy.

13.  W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  zmniejsza  się  odpowiednio  wielkość  
przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu. Wykonawcy nie  
będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia 
zakresu dostawy.

14.  W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu  
 Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy 

ustaloną  w umowie.
Zamawiający  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.) (w razie 
konieczności) umożliwi stosowanie przez Wykonawcę i Podwykonawcę względem 
Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w związku z realizacją  
niniejszego postępowania przetargowego.

15. Przedmiot  zamówienia  w  zakresie  wyżywienia  47  dzieci  do  lat  3  będzie  
realizowany i współfinasowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach 
projektu pn.:  ,,Pierwszy  żłobek  samorządowy  w  Gminie  Rzekuń‘’
nr RPMA.08.03.01-14-d247/19.
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16. Dostawy produktów w ramach realizacji projektu pn.: ,,Pierwszy żłobek samo
rządowy w Gminie  Rzekuń‘’  nr  RPMA.08.03.01-14-d247/19,  rozliczane będą  
odrębnymi fakturami VAT. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA                                                                              
     

Termin realizacji zamówienia:   od zawarcia umowy do dnia 31.12.2021, (z wyjąt-
kiem dni wolnych od pracy placówki. W miesiącach wakacyjnych dostawa żywności
odbywała będzie się w zależności od realnych potrzeb Zamawiającego).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1) Wykonawcy  posiadają  kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej
działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów.  Zamawiający  
nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

2)  Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  zapewniającej  wykonanie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału
w postępowaniu.

3)  Posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówie-
nia.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

2.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.       Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytu-
acji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,

który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  
Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  
za nieudostępnieniezasobów nie ponosi winy.

4.     Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  
na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu  
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełniania przez Wykonaw-
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cę
warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby Wykonawca w terminie  określonym przez  
Zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wy
  każe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną.

5.   Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać  że  Wykonawca  
nie po siada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych  
lub  zawodowych  Wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  Wykonawcy  
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  
wykluczeniu z postępowania  w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23  Pzp.  Zamawiający  nie  przewiduje  wykluczenia  wykonawcy  na  podstawie  
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

7.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.  Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  
o udzielenie zamówienia.

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  
najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu. Jeżeli przedmiotowy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń, które należy dołączyć do oferty:  

1)  w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1b ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć aktualne na dzień składania ofert  
oświadczenie,  dotyczące  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  
stanowiące  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  
w  postępowaniu,  sporządzone  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do

SIWZ.
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Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w przedmiotowym oświadczeniu.

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  
przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających  
się o zamówienie.

2)  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania,  
w sytuacji o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć aktualne na dzień składania ofert  
oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania

sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca,  który powołuje się  na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach

w przedmiotowym  oświadczeniu  oraz  składa  zobowiązanie  tego  podmiotu  do
oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy 
również  wspólników  spółki  cywilnej)  przedmiotowe  oświadczenie  składa  każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1. Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  swoje  zasoby  na  potrzeby  
Wykonawcy składającego ofertę.
W celu oceny, czy Wykonawca 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 oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby  
na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę winien w szczególności określać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) Sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia

publicznego,
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1. Wykonawca  w  terminie  3  dni   od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Pzp, przekazuje  Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z
innymi Wykonawcami  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej  powinno  być  złożone  przez  każdy  podmiot  (każdy  z
Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej).
2. Wszystkie oświadczenia o których mowa w dziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ  

winny  być  podpisane  odpowiednio  przez  osobę  (osoby)  upoważnioną  
do reprezentowania Wykonawcy.

3.  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  oraz  części  zamówienia,  która  zostanie  
im powierzona w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca  składa  wszystkie  dokumenty  w  formie  oryginału  lub  kopii  
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  kopie  
dokumentów dotyczące Wykonawców winny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez każdego Wykonawcę.

5. Wykonawca  składa  wszystkie  dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  
wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone  
przez Wykonawcę.

VII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO
Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,
A TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  
SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku
polskim  z zachowaniem formy pisemnej.

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonaw-
cy mogą przekazywać pisemnie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres: e-mail: ggoclowska@rzekun.net

3.      Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania doku-
mentu.
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4.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  drogą  
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresa-

ta przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

5.     Osobami do kontaktu z Oferentami: 

          Grażyna Gocłowska - Dyrektor Żłobka Samorządowego w Rzekuniu kontakt: 
          tel. 29 6432440,  adres email: g  goclowska@rzekun.net  

6.       Wyjaśnienie i modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiające-
go       o wyjaśnienie treści SIWZ,

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

na 2 dni  przed upływem terminu składania ofert,  jeżeli  wartość zamówienia,  jest
mniej sza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 - pod 

warunkiem,  że wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  do  Zamawiającego  
nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
składania ofert,

3) jeżeli  wniosek o wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynął  po upływie terminu składania  
wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

4) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 6 ppkt 2,

5) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest 

udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie,

6) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składa-
nia ofert  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  treści  Specyfikacji  zamawiający  

udostępni na stronie internetowej,

7)  jeżeli  zmiana treści  SIWZ prowadzi  do zmiany treści  ogłoszenia o zamówieniu  
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych,

8)  jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, któ-

rym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ 
jest udostępniona na tej stronie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna się  wraz  z  upływem terminu  składnia
ofert.

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć ter-
min

związania  ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.

2. Ofertę  należy złożyć w nieprzezroczystej  kopercie  odpowiednio zabezpieczonej,  
opisanej wg poniższego wzoru*:

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………..
Nazwa Odbiorcy: 

 Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
           ul. Nowa 12, 07- 411 Rzekuń, 

 biuro projektu 
                 

z opisem:  

Oferta  na  zadanie  pn.:  ,,Sukcesywny  zakup  i  dostawa  artykułów  spożywczych  

do placówki Żłobka Samorządowego w Rzekuniu  do 31.12.2021 r. Część .......... za

mówienia . ‘’ Nie otwierać do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00

* zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku 
oznaczenia koperty /opakowania/, w której znajduje się oferta Wykonawcy.  

3.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ , wraz z formularzem cenowym - odpowiednio
Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do formularza ofertowego)
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2)  dokumenty i oświadczenia wskazane w dziale VI SIWZ,

3)  pełnomocnictwo  dla  osoby  występującej  w  imieniu  Wykonawcy  potwierdzające,
że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnio-
ne  
  do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego 
    rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

1)  jeżeli  ofertę  podpisuje  osoba  inna  niż  wynika  to  z  dokumentów  rejestrowych,
do  oferty  należy  dołączyć  dokument  lub  pełnomocnictwo  w  oryginale  lub  kopii  
potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, z których wynika upraw-
nienie osoby do składania oświadczeń woli  i  reprezentowania Wykonawcy, jeżeli
prawo to nie wynika z rejestru,

2)   dokument o którym mowa powyżej  lub pełnomocnictwo muszą być integralną  
  częścią oferty,

3)  pełnomocnictwo  powinno  jednoznacznie  określać  zakres  umocowania
 i wskazywać osobę pełnomocnika,

4)   w przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa
należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem,

5)  spółka cywilna dołącza do pełnomocnictwa dokument z którego to pełnomocnictwo
wynika, np. kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę – poświadczone za zgodność
z oryginałem.

6. Wymaga  się,  aby  wszelkie  poprawki  (zmiany)  dokonywane  w  treści  oferty,
      były dokonywane w sposób czytelny i parafowane przez Wykonawcę.

7.  Wymaga się, aby oferta była dostarczona w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, któ-
ra  
 będzie  zabezpieczona  w  sposób  uniemożliwiający  odczytanie  jej  zawartości
    bez uszkodzenia opakowania.

8. Oferta  oraz  załączniki  do  oferty  winny  być  przygotowane  zgodnie  z  treścią  
załączników   stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza złoże-

nie oferty  i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę  
pod  warunkiem,  że  ich  treść,  a także  opis  kolumn  i  wierszy  odpowiadać  będą  
formularzom określonym przez Zamawiającego.

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowa-
ne. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
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10. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii  poświadczonej  za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem:

      - formularza ofertowego,

      - oświadczeń wskazanych w dziale VI SIWZ.

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna  
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski.

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty 
składane  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  są  jawne  i  podlegają  
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,
 jeśli Wykonawca zgodnie z prawem zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

14.  Zamawiający  zaleca,  aby   dokumenty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.) były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

15.   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  
udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwa 
firmy, adres  Wykonawcy,  informacji  dot.  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

16. Wykonawca  może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisem-

nej.

17. Zmiany  dotyczące  treści  oferty  powinny  być  przygotowane,  opakowane  
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana  zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY.

18. Powiadomienie  o  wycofaniu  oferty  powinno  być  opakowane   i  zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie w którym jest przekazywane
powiadomienie, należy opatrzyć napisem  WYCOFANIE OFERTY.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z wzorem określo

nym w dziale X, w siedzibie Zamawiającego: Żłobek Samorządowy w Rzekuniu 

ul. Nowa 12,    07-411 Rzekuń sekretariat  lub przesłać drogą pocztową, kurierską.

Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne 

ze  złożeniem  oferty  w sposób  skuteczny.  W  przypadku  składania  ofert  drogą  

pocztową (przesyłka polecona,  poczta  kurierska)  za termin  jej  złożenia przyjęty  

będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

2. Termin składania ofert upływa dnia 08 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 stycznia  2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego  -  Żłobek  Samorządowy  w  Rzekuniu   ul.  Nowa  12,  
07-411 Rzekuń  - w pokoju Biuro Projektu, 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców, a także in
formacje dotyczące ceny i kryteriów oceny ofert.

6.    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 
        zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  

zawartych w ofertach.

7.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwróco-
ne  
       Wykonawcy.

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceny poszczególnych części zamówienia należy obliczyć zgodnie z załączonym  
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. Wartość 
poszczególnych  części  zamówienia  obejmujących  wszystkie  szkoły  należy  prze-

nieść do formularza ofertowego.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji  
zamówienia, w tym również koszty związane z dostawą i rozładunkiem przedmiotu 
zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Cena  oferty  oraz  ceny  jednostkowe  mają  być  wyrażone  w  złotych  polskich,
 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Podane  w  formularzu  cenowym  ceny  należy  zaokrąglić  do  drugiego  miejsca  
po przecinku, zgodnie z zasadami matematyki, (zasada zaokrąglania - poniżej na-

leży końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
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5.  Cena brutto zawarta w formularzu cenowym stanowiąca załącznik do oferty powin-
na zawierać  podatek  VAT  w  aktualnie  obowiązującej  stawce  podatkowej  

dla oferowanego artykułu.

6.  Wykonawca  składając  ofertę,  jest  zobowiązany  poinformować  Zamawiającego  
zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, czy wybór oferty będzie prowadzić do powsta-

nia 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. Brak powyższych informacji oznaczać  
będzie,  że  wybór  oferty  nie  powoduje  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

7. Omyłki  rachunkowe  w  obliczaniu  ceny  poprawiane  będą  zgodnie  z  zasadami
wynikającymi z art. 87 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WY-
BORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT

1.  Oceny  złożonych  ofert  dokona  komisja,  zgodnie  z  wymogami
ustawy Pzp.

  Każda z części zamówienia będzie oceniana osobno.

2.  Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Czas reakcji 40%

3. Punkty  przyznawane  za  podane  wyżej  kryteria  będą  liczone
według następujących zasad.

Kryterium Nr 1 – Cena  (P1)
 
                                         C = (Cn : Cb) x 100 x 60%

C - ilość punktów otrzymanych w kryterium cena
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej

Oferta może uzyskać w kryterium ceny maksymalną ilość 60 punktów (1pkt = 1%).

Kryterium Nr 2 – Czas reakcji
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Kryterium Czas reakcji (P2) (termin dostawy artykułów właściwych w przypadku
dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem).
Czas reakcji jest liczony od czasu zgłoszenia wady przez Zamawiającego.  
Za towar wadliwy Zamawiający uważa towar którego jakość i/lub ilość w chwili  
dostawy jest niezgodna z złożonym zamówieniem.  
40 punktów -  dostarczanie właściwych tj.  wolnych od wad artykułów żywnościo-
wych
w czasie do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia przez Zamawiającego.  
30 punktów -  dostarczanie właściwych tj.  wolnych od wad artykułów żywnościo-
wych
w  czasie  powyżej  2 godziny  do  3  godzin  wyłącznie  od  zgłoszenia  przez  
Zamawiającego.   20  punktów -  dostarczanie  właściwych  tj.  wolnych  od  wad  
artykułów żywnościowych w czasie  powyżej 3 godziny do 4 godzin wyłącznie  
od zgłoszenia przez Zamawiającego.  
0 punktów - dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych
w czasie powyżej 4 godzin do 5  godzin wyłącznie od zgłoszenia przez Zama-
wiającego. Zamawiający wymaga aby deklarowany przez Wykonawcę czas re-
akcji, wskazany był w pełnych godzinach. Jeśli Wykonawca zadeklaruje czas re-
akcji,  
w niepełnych godzinach, Zamawiający zaokrągli  zadeklarowany czas do kolejno  
wyższej pełnej godziny- zgodnie z kryterium.  
Zamawiający  będzie  dokonywał  każdorazowo  zgłoszenia  wadliwości  towaru  pi-
smem,
pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu.
Punkty w kryterium czas reakcji (termin dostawy w przypadku dostarczenia towaru
wadliwego niezgodnego z zamówieniem)  zostaną przyznane tylko w przypadku  
złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczenia  na  podstawie  którego  będzie  można  
przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta
otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca  
zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 5 godzin.
W przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż maksymalny  (5 godziny),
oferta zostanie odrzucona.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena
P1(maksymalnie  60 pkt),  oraz  kryterium czas reakcji P2 (maksymalnie  40 pkt)
P=P1+P2

4.  Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta
zawierająca najkorzystniejszą sumę punktów kryterium ceny i czas
reakcji. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 punktów (P).

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie  
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,  
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały  
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złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoży-
li te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatko-
wych. Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  

niż za oferowane w złożonych ofertach.

6.  Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  
co do możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  
określonymi przez  Zamawiającego  lub  wynikających  z  odrębnych  przepisów,  
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wylicze-

nia ceny.

7.  W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  
nie wymagają wyjaśnienia,

2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  
zaktualizowanej  z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu  
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

1. Obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczy-
wa  

na Wykonawcy.

2. Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że oferta  
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU-
BLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom  określonym  w  SIWZ  i  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza   
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

  Umowy  zostaną  zawarte  w  formie  pisemnej, stronami  umowy  będzie żłobek 
wymienione  w punkcie 3 SIWZ oraz Wykonawca

2.  Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę  
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności  
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  
a  w  przypadkach,  o  których  mowa w art.  89  ust.  4  i  5,  braku  równoważności  
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)  unieważnieniu postępowania

            - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 3 
niniejszego  działu  SIWZ,  zawiera  wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

2.  Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Rzekuń informacje o wyborze 
oferty lub unieważnieniu postępowania, bądź części postępowania.

3.  Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiado-

mienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza  niż  kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed  
upływem terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu upłynął termin 
do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 
2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie koń-

czące postępowanie odwoławcze.

5. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do cza-
su ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoław-
cze.

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia na-

leżytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spo-
śród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

7. Zamawiający  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  dnia  zawarcia  umowy
w  sprawie  zamówienia  publicznego  zamieszcza  ogłoszenie  o  udzieleniu  
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta  
zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację  
zamówienia,  są  zobowiązani  przyjąć pisemne  porozumienie  wszystkich  
Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie 
są  oni  zobowiązani  przedstawić  Zamawiającemu  stosowną  umowę  regulującą  
współpracę tych Wykonawców.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMO-
WY
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Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  
umowy.

XVI. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.

3. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy  podmiotu,  na którego  
zasoby Wykonawca powoływał  się,  na  zasadach określonych w art.  22 ust.  1  
ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,  
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  
postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli  powierzenie podwykonawcy części  zamówienia następuje w trakcie jego  
realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawia  oświadczenie
lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego  
podwykonawcy.

5. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6. Przepis pkt 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

7. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XVII.  POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE  WNOSZENIA  OFERTY  WSPÓLNEJ  PRZEZ
DWÓCH LUB WIĘCEJ WYKONAWCÓW

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  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.

3. Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców  
wspólnie  ubiegających się  o udzielenie zamówienia.  Jeżeli  oferta  Wykonawców  
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 141  
ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
oraz  w przypadku  innych  podmiotów,  na  zasobach  których  Wykonawca  polega
na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY

1.  Wszelkie postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym za-
łącznik Nr 5 do SIWZ.

2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  umowy  
w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy  
w następującym zakresie:

1)  przenoszenia ilości poszczególnych produktów między pozycjami formularza ce-

nowego przy zachowaniu całkowitej ceny umowy z podatkiem VAT,

2)  zwiększenia ilości zamawianego towaru do 20% przy zachowaniu zaoferowanej  

ceny za poszczególne produkty,

3)  zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana do-

starczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzesta-
na produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem
niezmienności cen jednostkowych.

4)  obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,

5)  zmianie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  
wpływ na realizację przedmiotu umowy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKO-
NAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

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

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,
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- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawia-
jącego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedsta-
wienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uza-
sadniające wniesienie odwołania.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektro-
nicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy  po-
mocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu 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 przesłanie  
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.

4.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Za-
mawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest pro-
wadzone w trybie przetargu nieograniczonego także wobec postanowień specyfikacji  istot-
nych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłosze-
nia w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub specyfikacji istotnych  warunków zamówie-
nia na stronie internetowej Zamawiającego.

6.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 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 wniesie-

nia.

7.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może  
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg ter-
minu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzecze-
nia.

9.  Zamawiający  przesyła  niezwłocznie  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  od  dnia  
otrzymania, kopie odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 
o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  odwołanie  dotyczy  treści  SIWZ  
lub ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza je również na stronie internetowej Gminy, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10.  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 w formie pi-
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semnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła  się  nie-
zwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11.  Izba rozpoznaje odwołanie  w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi  
Izby.  Odwołanie  podlega  rozpoznaniu,  jeżeli  nie  zawiera  braków  formalnych  
oraz został uiszczony wpis.

12.  Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego  
przysługuje  skarga do sądu.  Skargę wnosi  się  za  pośrednictwem Prezesa Izby  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, przysyłając jednocześnie jej  
odpis przeciwnikowi  skargi.

13.  W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych wa-
runków zamówienia, dotyczących w szczególności środków ochrony prawnej stosuje się
przepisy ustawy PZP.

XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane oso-
bowe podlegające ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu 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”. Dane te mogą
dotyczyć tak samo wykonawcy jak i osób, które w swojej ofercie przedkłada. W związ-
ku  z  powyższym  

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Samorządowy w Rzekuniu (dalej: „ADMI-

NISTRATOR”),  z  siedzibą:  ul.  Nowa  12,  07-411  Rzekuń.  Z Administratorem  można  

się  kontaktować  pisemnie,  za  pomocą poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Nowa 12,  07-411  

Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem: ggoclowska@rzekun.net

2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  –  Panią  Elżbietę  Hałaburdę,  

z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@artaro.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgo-

dę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych.
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4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  przeprowadzenia  postępowania

zamówienia publicznego, w tym udziału w przetargu na dostarczanie artykułów spożywczych

do placówki żłobka.

5.  Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego

interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7.  Administrator udostępni  Państwa  dane  osobowe  innym  uprawnionym  podmiotom,

w  ramach  realizacji  projektu  pt.:  ,,Pierwszy  żłobek  samorządowy  w  Gminie  Rzekuń’’  

nr  RPMA.08.03.01-14-d247/19  na  podstawie  przepisów  prawa  i  zawartej  umowy  

na realizację ww. projektu, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł

umowę w związku z realizacją ww. Projektu 

8.  Administrator  będzie  przekazywał  dane osobowe innym podmiotom,  tylko  na  podstawie

przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności  do:  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonaw-

cy w procesie postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

10.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych

osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania  Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Zamawiającego.

Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

     Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobo-

wych  bezpośrednio  od  Wykonawcy  powstanie,  gdy  Zamawiający  uzyska  

od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób których dane służą  

do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób

kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność go-

spodarczą,  które  zostaną  wskazane  jako  podwykonawcy).  Obowiązek  

ten jest uregulowany w art.14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomi-

na,  że  obowiązek  informacyjny  określony  przepisami  RODO  spoczywa  także  
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na Wykonawcy,  którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania  

ich Zamawiającemuw swojej ofercie.

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

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

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1  

2. Formularz cenowy – załączniki 1,2,3,4,5,6, do formularza ofertowego

3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - za-
łącznik nr 2

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - za
łącznik nr 3

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej -    załącznik nr 4

6. Projekt umowy – załącznik nr 5
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