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Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Sitkowskiego 3 

21-300 Radzyń Podlaski 
Tel.: (83) 352 71 31 fax: (83) 352 84 64 

NIP 538 105 74 87 
 

___________________________________________________________________________ 

 
SP2.351.8.2021 

 
 

 
SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

dla zadania pn.: 
 
 

„Dostawa żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2  
przy ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5  

w Radzyniu Podlaskim” 
 

 
 
 

Tryb udzielenia zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. 
zm.) – dalej: ustawa Pzp.  

 

 

 

 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi 
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty 

nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

 

 

 

Radzyń Podlaski, dn. 28 czerwca 2021 r. 
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§ 1 

ZAMAWIAJĄCY 
 

Szkoła Podstawowa nr 2, zwana dalej „Zamawiającym” 
ul. Sitkowskiego 3  
21-300 Radzyń Podlaski 
NIP: 5381057487 
REGON: 000260066 
tel. 83 352 71 31 
tel./fax 83 352 84 64 
Godziny pracy: 800 – 1500 

Adres strony internetowej: https://radzsp2.pl 
Strona internetowa prowadzącego postępowanie (BIP), na której udostępnianie będą zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia (URL): https://e-bip.org.pl/spr2/ 
Poczta elektroniczna (e-mail): sp2radzyn_adm@onet.pl 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SP2_RadzynPodlaski/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP 
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

§ 2 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy Pzp w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający 
wybiera najkorzystniejsza ofertę bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). 

 

§ 3 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 

Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim” zgodnie z wykazem 
zamieszczonym w załącznikach (oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Słownikiem 
Zamówień – CPV): 

1) część 1a Pieczywo, kod CPV: 15810000-9  
2) część 1b Artykuły spożywcze, kod CPV: 15600000-4, CPV: 15800000-6  
3) część 1c Warzywa i owoce, kod CPV: 15300000-1  
4) część 1d Mięso i wędliny, kod CPV: 15111000-9, CPV: 15113000-3  
5) część 1e Drób kod CPV: 15112000-6  
6) część 1f Ryby kod CPV: 15220000-6  
7) część 1g Mrożonki, kod CPV: 15331100-8  
8) część 1h Produkty mleczarskie, kod PCV: 1550000-3  
9) część 1i Jaja, kod PCV: 03142500-3  
10) część 1j Ziemniaki, kod PCV: 15310000-4  
11) część 1k Wyroby garmażeryjne, kod PCV: 15810008 

2. Szczegółowy asortyment towarów wraz z ich zapotrzebowaniem przedstawiają załączniki 
nr: 1a, ab, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k do SWZ. 

https://radzsp2.pl/
https://e-bip.org.pl/spr2/
mailto:sp2radzyn_adm@onet.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3. Określone ilości produktów żywnościowych zostały podane szacunkowo. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych artykułów żywnościowych z 
zachowaniem cen jednostkowych. Ponadto produkty nie będą zamawiane w okresie ferii 
zimowych i letnich, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. 

4. Wskazanie w SWZ nazw producenta, znaków towarowych lub pochodzenia produktów 
spożywczych, należy traktować jako przykładowe, użyte wyłącznie w celu wskazania 
założonego standardu produktów. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych, jeżeli w jakimkolwiek 
punkcie załącznika nr 1b, 1h użyto nazwy towarowej, Wykonawca może złożyć ofertę na 
towar równoważny do towaru, który wymieniono przy użyciu nazwy towarowej. W tym 
przypadku wszelkie ryzyko, w tym koszty ewentualnych ekspertyz, związane z 
udowodnieniem tzw. „równoważności” artykułów żywnościowych wskazanych w 
formularzu cenowym, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim 
przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania 
jak produkty określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, 
trwałości itp. parametrów. 

6. Waga produktów może zawierać różnice +/- 5g. 
7. W przypadku jaj, od Wykonawcy wymagany jest produkt – jaja klasy A, kategorii L o 

wadze od 63g do 73g/szt. 
8. Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą telefonicznie w dniu roboczym 

przez intendenta, jego przełożonych lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 
9. Poszczególne dostawy będą następować w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym jednak niż następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. 
10. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
11. Wykonawca dostarczać będzie towar do magazynu Zamawiającego na terenie miasta 

Radzyń Podlaski własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. 
12. W przypadku stwierdzenia dostaw towaru złej jakości, nie nadającego się do spożycia lub 

przeterminowanego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej do 
następnego dnia roboczego) wymienić daną partię towaru na świeżą, nadającą się do 
spożycia. 

13. Wymagany przez Zamawiającego okres ważności zgodny z datą ważności produktu 
określoną przez producenta lub zgodnie z oceną organoleptyczną (smak, zapach, barwa) 
w przypadku owoców i warzyw. 

 

§ 4 
OFERTY CZĘŚCIOWE 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może według własnego uznania 
złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia oznaczone  w § 3 pkt 1 SWZ. Oferta 
częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części.  
Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę: 11  

 

§ 5 
OFERTY WARIANTOWE 

 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
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§ 6 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 10 miesięcy, tj. 
od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. 

 

§ 7 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

§ 8 
PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe oznacza, że z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

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 

przestępnego 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), 



5 
 

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 2012 r. 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 orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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 postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ustawy Pzp. 

4. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w § 10 SWZ. 

 

§ 9 

WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W każdym przypadku, gdy SWZ odwołuje się do pojęcia „Wykonawca”, postanowienia te stosuje 

się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3. 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. 
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4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w 
innym dokumencie oraz złożone wraz z ofertą. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub w innym dokumencie). 

6. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę żaden z Wykonawców nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w § 8 ust. 1 SWZ. 

7. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawcy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. Umowa ta musi odpowiadać wymaganiom określonym w SWZ oraz potwierdzać 
solidarną odpowiedzialność Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia oraz postanowień umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

§ 10 

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie 

to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, na dzień składania ofert. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub jest niekompletne lub 

zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na 

złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

7. Oświadczenie wskazane w ust. 1 przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu 

mini portalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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8. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 

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

9. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

§ 11 

FORMA DOKUMENTÓW 

 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 i pełnomocnictwa powinny być złożone, pod 

rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, w jednym z formatów danych określonych w 

załączniku nr 2 do 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 (Dz. U. z 2017 r. nr 2247), wskazanych dla danych zawierających dokumenty 

tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne. 

3. W przypadku gdy inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie 

do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca 

lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

4. W przypadku, gdy inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 

dokument w postaci papierowej – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej innych 

dokumentów, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
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umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

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

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. W przypadku przekazania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 SWZ, zawiera informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu 

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

oznaczonym pliku. 

8. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 

także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 

tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

§ 12 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. 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 sp2radzyn_adm@onet.pl.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalno-
prawnym - Pani Monika Syta, tel. 83 352 71 31, e-mail: sp2radzyn_adm@onet.pl, w zakresie 
przedmiotu zamówienia - Pani Marzanna Mazur tel. 660 270 173, e-mail: sp2stolowka@onet.pl. 

3. 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”. 

4. 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 mini portal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz 
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania 
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sp2radzyn_adm@onet.pl
mailto:sp2radzyn_adm@onet.pl
mailto:sp2stolowka@onet.pl
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Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie 
zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu mini Portal 
wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu mini portal konieczne 
jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci 
Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W 
przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich 
funkcjonalności systemu mini portal może być ograniczony.  
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego 
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe 
Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w 
sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.  
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 
- Mozilla Firefox od wersji 15, 
- Google Chrome od wersji 20. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 6 do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście mini portalu. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
10. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 

13. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w  § 10 
ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w „Instrukcji użytkownika systemu” dostępnej na miniPortalu. 

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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17. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i 
oświadczenie wymienione w § 10 ust. 1 SWZ, które mogą być przekazywane jedynie w sposób 
wskazany w pkt. 8) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: 
1) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal; 
2) poczty elektronicznej: 

a) Wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty Zamawiającego – na adres poczty 
elektronicznej: sp2radzyn_adm@onet.pl, 

b) Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w 
formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres 
w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania 
postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na 
adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone 
skutecznie a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

18. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w pkt 17 pkt 1dokumenty elektroniczne, 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 

19. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 17 pkt 2 lit. a) adres poczty elektronicznej. 

20. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

§ 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawcy sporządzają i składają oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ – wzór 

określono w załączniku nr 1 oraz załącznikach nr 1a-1k do SWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości złożenia ofert wariantowych. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w jednym z formatów danych 

określonych w załączniku nr 2 do 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 (Dz. U. z 2017 r. Nr 2247, z późn. zm.) wskazanych dla danych zawierających 

dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne. 

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

systemu”. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed 

złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji. 

5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) formularz ofertowy – zgodny z wzorem (drukiem), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ; 

mailto:sp2radzyn_adm@onet.pl
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2) formularz cenowy ze szczegółowy opisem oferowanego asortymentu – zgodny z wzorem 

(drukiem), stanowiącym załącznik 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k do SWZ, w części na 

którą składana jest oferta; 

3) oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

4) pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa inna osoba, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy); 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 

6) oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – z którego musi wynikać, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy. 

6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i pkt 4 składa się, pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie w jednym z 

formatów danych określonych w załączniku nr 2 do 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 (Dz. U. z 2017 r. Nr 2247, z późn. zm.) wskazanych dla danych 

zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne. 

7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 

poz. 1913). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

1) o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy; 

2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów; 

3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio 

wydzielonym i oznaczonym pliku. 

 

§ 14 

OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca określa cenę całkowitą za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym ceny brutto oferty zawierającej należny podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wszystkie pozycje formularza cenowego  muszą zawierać cenę jednostkową brutto, wartość 
netto, wartość brutto. Wpisujemy wartość ogółem brutto w załączniku na daną część 
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zamówienia. Suma wartości brutto wszystkich produktów stanowi cenę ofertową (wpisujemy w 
Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ). 

4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 204 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 658), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 

5. W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na 

realizację Przedmiotu zamówienia. 
7. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z umową – załącznik nr 5 do SWZ. 
8. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentach opisujących Przedmiot zamówienia Wykonawca 

winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

§ 15 

WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

§ 16 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.08.2021 r. 

2. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

3. 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. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

§ 17 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP oraz adres 

poczty elektronicznej, na której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Termin składania ofert: 6 lipca 2021 do godz. 10.00 

3. Wykonawca może do upływu terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

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

stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika 

systemu”. 
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§ 18 

OTWARCIE OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi 6 lipca 2021 r. o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu 

Podlaskim, ul.Sitkowskiego 3. 

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego 

systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert, o której mowa w ust. 1, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (https://e-bip.org.pl/spr2/) informacje dotyczące: 

1) nazw oraz imion i nazwisk oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cen zawartych w ofertach. 

 

§ 19 

WYJAŚNIENIA DOTYCZACE ZŁOŻONYCH OFERT 

 

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

treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

 

§ 20 

POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERTACH 

 

1. Zamawiający poprawi w złożonej ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

2. Zamawiający o dokonanych poprawkach, zgodnie z ust. 1, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, 

którego oferta zostanie poprawiona. 

 

§ 21 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 

Pc =
Cn

Cob
 × 100 × Wc 

 

https://e-bip.org.pl/spr2/
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Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena” 
Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie 
Cob – cena oferty badanej 
Wc – waga kryterium „cena” (tj. 100%) 

 

§ 22 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERT  

I WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: https://e-bip.org.pl/spr2. 
 

§ 23 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3 i art. 249 ustawy Pzp zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

6) wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 

uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 2, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

§ 24 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
 

https://e-bip.org.pl/spr2
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§ 25 
UMOWA 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy, 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. 

2. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów wskazanych w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie złożona 
tylko jedna oferta. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia  zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 
454-455 ustawy Pzp  oraz postanowień umowy. 

 

§ 26 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w dziale IX ustawy Pzp. 
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie lub poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

§ 27 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO 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/W (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej „RODO”, Zamawiający przedstawia poniższą 
klauzulę informacyjną, dotyczącą Wykonawcy składającego ofertę jako osoba fizyczna prowadząca 
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka 
organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, zgodnie z poniższym: 
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATOWA: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w przedmiotowym postępowaniu 
jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: 
Radzyń Podlaski, ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 833527131, e-mail: 
radzsp2@poczta.onet.pl. 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się 
poprzez e-mail: sp2radzyn_kadry@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek 
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 

mailto:radzsp2@poczta.onet.pl
mailto:sp2radzyn_kadry@onet.pl
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy. 

5. ODBIORCY DANYCH: 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy.  

6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 
Nie dotyczy. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: 
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego 
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: 
W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO – posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

- 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 
(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). 

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 których mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: 

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

10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: 
Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą 
bądź do uprawnionych podmiotów na podstawie ustawy. 

11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy. 
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Załączniki: 

 załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z załącznikami dla danej części (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 
1g,1h, 1i, 1j, 1k) 

 załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

 załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

 załącznik nr 5 – projekt umowy 

 załącznik nr 6 – Identyfikator Postępowania (ID) 
 
 

 
Zatwierdzam: 

 

 

 

 


