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ROZDZIAŁ I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH
ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276,
40-684 KATOWICE,
NIP: 954-23-09-477; REGON: 276676775
Telefon: 32/ 606 94 41 lub 47 85 16 441
Faks: 32/ 606 92 79 lub 47 85 16 279
Adres strony internetowej: http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl
Adres poczty elektronicznej : zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl
Szkoła Policji w Katowicach jest państwową jednostką organizacyjną powołaną przez
Komendanta Głównego Policji na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) i państwową jednostką budżetową
w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
UWAGA – Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową lub drogą
elektroniczną do Szkoły Policji w Katowicach może odbywać się tylko w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30-15:30.

ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zgodnie z którą 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.
3. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 2 części.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych
i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Dla CZĘŚCI 1 - Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach
w I półroczu 2021 r.
a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 03221110-0 (Warzywa korzeniowe), 03221113-1 (Cebula), 03221111-7
(Burak ćwikłowy), 03221112-4 (Marchew), 03221410-3 (Kapusta), 03221000-6
(Warzywa), 15331133-8 (Groch dzielony), 03221210-1 (Fasola), 15331142-4
(Kapusta przetworzona), 15331000-7 (Warzywa przetworzone), 03212100-1
(Ziemniaki), 03221270-9 (Ogórki), 03221420-6 (Kalafior), 03221230-7 (Papryka),
03221320-5 (Sałata liściasta), 03221240-0 (Pomidory), 03221260-6 (Grzyby),
03221250-3 (Cukinia), 03222321-9 (Jabłka), 03222322-6 (Gruszki), 03222330-5
(Owoce pestkowe), 03222340-8 (Winogrona), 03221200-8 (Warzywa owocowe),
03222210-8 (Cytryny), 03222240-7 (Mandarynki), 03222220-1 (Pomarańcze),
03222111-4 (Banany),
b) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość
zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowowartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ.
c) Dla asortymentu wyspecyfikowanego w załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający
ustali mnożnik (zgodnie z rozdziałem XII niniejszej SIWZ) w oparciu o notowania
giełdowe zaobserwowane w okresie 2020 roku na Warszawskim Rolno –
Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach, na podstawie którego dokonywane
będą rozliczenia. Strona internetowa www.bronisze.com.pl.
d) Cena jednostkowa artykułów wymienionych w Specyfikacji asortymentowoilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ, pod rygorem
odrzucenia oferty, nie może być większa od cen wskazanych w załączniku
nr 9 do SIWZ.
2) Dla CZĘŚCI 2 Dostawy przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji
w Katowicach w I półroczu 2021 r.
a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 15331500-2 (Warzywa konserwowane w occie), 15331462-3 (Groch
puszkowany), 15331470-2 (Kukurydza słodka), 15331463-0 (Puszkowana fasola
nieobrana), 15331464-7 (Puszkowana cała fasola), 15331427-6 (Skoncentrowany
przecier pomidorowy), 15332290-3 (Dżemy), 15332230-5 (Marmolady),
15331428-3 (Sos pomidorowy), 15331136-9 (Papryki przetworzone), 15331480-5
(Warzywa tymczasowo zakonserwowane), 15332400-8 (Owoce konserwowane),
15331135-2 (Grzyby przetworzone)
b) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość
zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowowartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ.
UWAGA !!
Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika 1B) lub
zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego,
równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp – jako niezgodnej z SIWZ.
c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy dla części 2 odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1282) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart
produktów, lub innych podobnych dokumentów, z których wynikałby ich skład
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji
asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ.
Ilości podane w Specyfikacjach asortymentowo-wartościowo-ilościowych stanowiących
załączniki 1A i 1B do SIWZ są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego
do zakupu produktów w tych ilościach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia
o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części
zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne.
Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany
w cenę produktów objętych umową.
Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy
dopuszczonymi do przewozu żywności.
Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim
dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252,
z późn. zm.) Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach
prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ.
Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
i Rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r.
nr. 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków
konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie
Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania
się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dla CZĘŚCI 1:
1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy, jednak nie
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie
o dodatkowe 6 miesięcy w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostaną
wyczerpane środki przeznaczone na realizację zamówienia wynikające z zawartej umowy.
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Dla CZĘŚCI 2:
1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy, jednak nie
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie
o dodatkowe 6 miesięcy w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostaną
wyczerpane środki przeznaczone na realizację zamówienia wynikające z zawartej umowy.

ROZDZIAŁ V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 5 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na postawie:
a)
art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;
b)
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej:
DLA CZĘŚCI 1
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1252, z późn. zm.) w szczególności Wykonawca
musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
DLA CZĘŚCI 2
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1252, z późn. zm.) w szczególności Wykonawca
musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku dla obu części.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
DLA CZĘŚCI 1
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno
zamówienie (dostawę) obejmującą swym zakresem dostawy artykułów
żywnościowych w postaci warzyw i owoców o wartości co najmniej 50.000,00 zł
brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
b)
będzie dysponował co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym
warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE)
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1);
DLA CZĘŚCI 2
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno
zamówienie (dostawę) obejmującą swym zakresem dostawy artykułów
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żywnościowych w postaci przetworów warzywnych i owocowych o wartości
co najmniej 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100);
b)
będzie dysponował co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym
warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE)
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1);
3. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotów:
1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na sytuacji 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 nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1;
4) w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają:
a)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d)
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom:
1) Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom.
Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek wskazania w ofercie stanowiącej
załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców; brak
powyższych informacji oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał
z podwykonawstwa i samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia;
2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
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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;
3) jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI.A ust. 4, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy;
4) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy;
5) powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia;
6) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnosc za dostawy, ktore
realizuje przy pomocy Podwykonawcow.
5. Oferta wspólna:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w art. 23 ustawy PZP;
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków Wykonawcy składają wspólnie lub składa
je pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum, podobnie jak dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków;
4) oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum
lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
5) jeśli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywać
część zamówienia, do którego przepisy wymagają posiadania uprawnień czy też
Zamawiający opisał sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wiedzy i doświadczenia to każdy z nich musi wykazać, iż posiada
uprawnienia i posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące części zamówienia
przewidzianego Wykonawcy do wykonania;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a)
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
b)
w przypadku ustanowienia pełnomocnika przyjmuje się, że pełnomocnictwo
do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów,
c)
pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem,
d)
jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert
a następnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania..
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ROZDZIAŁ VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
I INFORMACJE O ICH SKŁADANIU
A.

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
UWAGA! Brak złożenia formularza ofertowego lub złożenie niepodpisanego
formularza ofertowego, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – jako niezgodnej z SIWZ.
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-wartościową
a)
Dla CZĘŚCI 1
Specyfikację
asortymentowo-ilościowo-wartościową
wypełnioną
zgodnie
z załącznikiem nr 1A do SIWZ.
Niedołączenie do oferty specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej
lub dołączenie niepodpisanej specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej
przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty jak o Wykonawcy
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – jako niezgodnej z SIWZ.
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa stanowi część oferty.
b)
Dla CZĘŚCI 2
Specyfikację
asortymentowo-ilościowo-wartościową
wypełnioną
zgodnie
z załącznikiem nr 1B do SIWZ.
Niedołączenie do oferty specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej
lub dołączenie niepodpisanej specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej
przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty jak o Wykonawcy
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – jako niezgodnej z SIWZ.
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa stanowi część oferty.
3. Dla CZĘŚCI 2Karty produktów lub inne podobne dokumenty z których wynikałby skład
proponowanych przez Wykonawcę produktów i na podstawie których będzie można
określić spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji
asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik 1B do SIWZ.
4. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, złożone
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz aktualne na dzień
składania ofert.
UWAGA:
1) 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
zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanych wyżej
oświadczeniach;
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia
informacji o Podwykonawcach we wskazanych wyżej oświadczeniach;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenia
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ
i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone
Strona 9 z 28

na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ,
zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze
umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z SIWZ i treścią wzoru umowy i przyjmuje
je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
8. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego
przygotowania oferty, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
9. Oświadczenie Wykonawcy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa
i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.),
złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
10. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od upływu terminu składania ofert, złożone na formularzu ofertowym –
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
11. Oświadczenie Wykonawcy czy zamierza zlecić Podwykonawcy/com wykonanie
zamówienia. W przypadku powierzenia Podwykonawcy/com wykonania zamówienia
Wykonawca wskaże części jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem
firm Podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres,
złożone na załączniku nr 1 do SIWZ.
12. Oświadczenie Wykonawcy czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, złożone na formularzu ofertowym –
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
13. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych osobowych
zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
14. Oświadczenie Wykonawcy, że realizując zamówienie Wykonawca będzie stosować
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE L 2016 r.
nr. 119 s. 1 – „RODO”), złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
15. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
16. Oświadczenie Wykonawcy, czy będzie się powoływał na zasoby innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
17. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
18. Ewentualne pełnomocnictwo.
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19. Ewentualne uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zalecane jest złożenie
oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożonym
oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca
nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy
w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
UWAGA.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych druków Wykonawcy,
pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach Zamawiającego.
B.

Przed udzieleniem zamówienia dla CZĘŚCI 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę
(DOKUMENTÓW NIE DOŁĄCZA SIĘ DO OFERTY), którego ofertę najwyżej ocenił,
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień ich
złożenia:
1. Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1252, z późn. zm.).
Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 6 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających
urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Dz.U. z 2007 r.
nr 106 poz. 730). W przypadku gdy zaświadczenie zostało wystawione wcześniej niż
w okresie ostatnich 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z zaświadczeniem oświadczenie potwierdzające aktualność powyższego zaświadczenia.
2. Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Wykaz musi potwierdzać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale V
ust. 2 pkt 3a SIWZ dla części 1. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
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3. Wykazu środka/ów transportu, jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych
do wykonania zamówienia, ze wskazaniem daty wydania decyzji lub kontroli
dopuszczającej pojazd do transportu w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym
w Rozdziale V ust. 2 pkt 3b SIWZ dla części 1. Wzór wykazu środka/ów transportu
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.
7. Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale
VI. B ust. 4 – SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci.
8. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miał dotyczyc, złozone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego własciwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9. W przypadku wątpliwosci co do tresci dokumentu złozonego przez Wykonawcę,
Zamawiający moze zwrocic się do własciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umozliwiającym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobow, Zamawiający moze ządac dokumentow, ktore okreslają
w szczegolnosci:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkow udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, ktorych wskazane
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zdolnosci dotyczą.
11. Zamawiający ząda od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w ust. 4.
C.

Przed udzieleniem zamówienia dla CZĘŚCI 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę
(DOKUMENTÓW NIE DOŁĄCZA SIĘ DO OFERTY), którego ofertę najwyżej ocenił,
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień ich
złożenia:
1. Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z ustawą
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1252, z późn. zm.).
Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 6 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających
urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(Dz.U. z 2007 r.
nr 106 poz. 730). W przypadku gry zaświadczenie zostało wystawione wcześniej niż
w okresie ostatnich 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z zaświadczeniem oświadczenie potwierdzające aktualność powyższego zaświadczenia.
2. Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Wykaz musi potwierdzać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale V
ust. 2 pkt 3a SIWZ dla części 2. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykazu środka/ów transportu, jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych
do wykonania zamówienia, ze wskazaniem daty wydania decyzji lub kontroli
dopuszczającej pojazd do transportu w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym
w Rozdziale V ust. 2 pkt 3b SIWZ dla części 2. Wzór wykazu środka/ów transportu
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.
7. Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale
VI. B ust. 4 – SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci.
8. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miał dotyczyc, złozone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego własciwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9. W przypadku wątpliwosci co do tresci dokumentu złozonego przez Wykonawcę,
Zamawiający moze zwrocic się do własciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umozliwiającym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobow, Zamawiający moze ządac dokumentow, ktore okreslają
w szczegolnosci:
5) zakres dostępnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
6) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;
7) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
8) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkow udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, ktorych wskazane
zdolnosci dotyczą.
11. Zamawiający ząda od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w ust. 4.
D. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa Rozdziale VI.B i VI.C, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa Rozdziale VI.B i VI.C, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
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oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
F. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących
w konsorcjum musi przedłożyć dokumenty określone w Rozdziale VI.A ust. 4
Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI.A ust. 1,2,3, VI.B ust. 1,2,3,
VI.C ust. 1,2,3 mogą przedstawić łącznie.

ROZDZIAŁ VII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywac za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiscie,
za posrednictwem posłanca, za pomocą faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344). Umowy oraz oswiadczenia i dokumenty
wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich złozenia w wyniku
wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) można złożyć w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dla oferty jedyną przewidzianą formą jest wyłącznie forma pisemna.
2. Zamawiający dopuszcza złozenie oswiadczenia o spełnieniu warunkow w postępowaniu
(załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
(załącznik nr 3 do SIWZ) składanego przez wykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oswiadczenia podmiotow składających ofertę wspolnie oraz
podmiotow udostępniających potencjał w przypadku złozenia w formie elektronicznej,
powinny miec formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okolicznosci.
3. Srodkiem komunikacji elektronicznej, słuzącym złozeniu oswiadczen przez wykonawcę, jest
poczta elektroniczna. UWAGA! Złozenie oswiadczenia wraz z ofertą na nosniku danych
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złozenia przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 344).
Oswiadczenia nalezy przesłac na adres email: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl
1) Format przesyłanych danych powinien byc zgodny z załącznikiem
nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2247).
2) Zamawiający preferuje w szczegolnosci przesyłanie danych w formacie .pdf.
3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
oswiadczenia, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem swiadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczenstwa okreslone w ustawie.
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4) Podpisany dokument elektroniczny powinien zostac zaszyfrowany, tj. opatrzony
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca moze posłuzyc się narzędziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w ktorym przygotowuje dokument
oswiadczenia, np. Adobe Acrobat, 7-Zip.
5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku oswiadczenia w tresci swojej oferty,
składanej w formie pisemnej. Tresc oferty moze zawierac, jesli to niezbędne,
rowniez inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczegolnosci
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w oswiadczeniu.
6) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym oswiadczenie na wskazany adres poczty elektronicznej
w taki sposob, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W tresci przesłanej wiadomosci nalezy wskazac oznaczenie i nazwę
postępowania, ktorego oswiadczenie dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne
oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. Oswiadczenie nr 123 –
w takim przypadku numer ten musi byc wskazany w tresci oferty). W przypadku
braku szyfrowania dokumentu lub braku wskazania numeru postępowania, moze
spowodowac otwarcie załącznika przed upływem terminu otwarcia ofert (jak
zwykłej korespondencji), czego konsekwencje obciązą wykonawcę.
7) Wykonawca, przesyłając oswiadczenie, ząda potwierdzenia dostarczenia
wiadomosci zawierającej oswiadczenie.
8) Oznaczenie czasu odbioru danych: datą przesłania oswiadczenia będzie
potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawierającej oswiadczenie z serwera
pocztowego zamawiającego.
9) Złozenie oswiadczen w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposob okreslony powyzej dopuszczalne jest rowniez
w przypadku oswiadczen składanych na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na ktory
Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach
postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego
uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarowno numeru faksu jak i adresu
poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą
elektroniczną.
1) W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialnosc za odbieranie przekazywanej poczty, sprawdzenie
kompletnosci i czytelnosci otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletnosci
lub czytelnosci Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie
na nr 32 / 60 69 441 lub 47 85 16 441. Wykonawcy mają obowiązek potwierdzic
fakt otrzymania korespondencji poprzez odesłanie do Zamawiającego
potwierdzenia odbioru;
2) W przypadku wyboru przez Wykonawcę faksu jako drogi otrzymywania pism
nadawanych przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
za sprawdzenie kompletnosci i czytelnosci otrzymania przesłanego pisma. Brak
kompletnosci lub czytelnosci Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu
telefonicznie na nr 32 / 60 69 441 lub 47 85 16 441. Za dowod skutecznego
przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową, Wykonawcy mają obowiązek
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potwierdzic fakt otrzymania korespondencji poprzez odesłanie do Zamawiającego
pierwszej strony otrzymanego dokumentu, z naniesioną klauzulą „otrzymałem
pismo stron….”, data i podpis Wykonawcy;
3) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku
zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, na ktory
Zamawiający ma przesyłac pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia
Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej
wskazany na formularzu ofertowym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym
punkcie uwaza się za skutecznie dokonane.
6. Przesyłanie wszelkich informacji, oswiadczen, zaswiadczen drogą faksową lub drogą
elektroniczną do Szkoły Policji w Katowicach moze odbywac się tylko w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30
UWAGA:
W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje,
iz zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego w następnym dniu roboczym. W przypadku
przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany
u Zamawiającego w pierwszym następującym dniu roboczym.
7. Wszelkie zapytania do tresci ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
nalezy przesyłac na numer faksu 32 / 60 69 279 lub 47 85 16 279 lub na adres e-mail:
zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl.
Wyjasnienia nie będą udzielane telefonicznie.
8. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie procedury przetargowej – Pani Karolina Nolda;
2) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Pani Wiesława Purzyńska.

ROZDZIAŁ VIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (zgodnie
z art. 85 ust. 1 i 5 ustawy Pzp) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania
ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

ROZDZIAŁ X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie
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4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

ze specyfikacjami asortymentowo-ilościowo-wartościowymi stanowiącymi załącznik nr 1A
oraz załącznik 1B do SIWZ.
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić
specyfikację asortymentowo-ilościowo-wartościową stanowiącą, formularz ofertowy oraz
wszystkie inne załączniki w miejscach do tego celu wskazanych.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona
przez Wykonawcę według postanowień niniejszej SIWZ. Gdy dokonywana jest w ofercie
jakakolwiek zmiana, Zamawiający wymaga podpisania jej przez Wykonawcę (osobę/y
podpisujące ofertę).
Oferta musi być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności, na komputerze,
maszynie do pisania lub ręcznie trwałą techniką.
Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane
oraz złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisania przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeśli pełnomocnictwo
dołączone jest w formie kserokopii powinno być potwierdzone notarialnie.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę
i opatrzone datami ich dokonania.
Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymaga się aby
poświadczenie za zgodność z oryginałem kserokopii zawierało datę i zapis potwierdzający
ten fakt oraz podpis i pieczęć Wykonawcy.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane
są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 11, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.)
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
wskazanych powyżej.

Strona 18 z 28

ROZDZIAŁ XI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Oferty nalezy złozyc w Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta
Waltera-Jankego 276, Sekretariat Wydziału Finansow, budynek „D” (administracyjny)
pok. D-04, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.
1) Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie – za sposób
zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. Koperta ma być zaadresowana
na Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:
Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice
OFERTA
Zamówienie Publiczne nr 12/ZP/2020
„Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych
i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.”
CZĘŚĆ ……….*

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT
* należy wskazać wybraną część (części) na którą została złożona oferta
2) Ponadto na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy z uwagi na ust. 3.
Złe oznakowanie koperty moze byc przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu
składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa,
a nie oferta w rozumieniu ustawy Pzp i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert
w niniejszym postępowaniu.
Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrocone Wykonawcom
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złozonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc
złozone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofac się z postępowania
poprzez złozenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob
będą otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postępowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze złozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane. Oferty wycofane zostaną odesłane Wykonawcy jedynie na pisemny wniosek
Wykonawcy dopiero po otwarciu ofert.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 10:30
w siedzibie Zamawiającego tj. Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen.
Zygmunta Waltera-Jankego 276 w budynku stołowki „U” – sala U-010
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp).
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow
płatnosci zawartych w ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
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10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamiesci na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką 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.
11. Wykonawca lub osoba trzecia, ktora będzie chciała dokonac wglądu do złozonych ofert oraz
protokołu, musi wystąpic do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.
12. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, ktorego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).
Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, nie
budzącą wątpliwosci, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłasciwym bądz
mylnym uzyciu wyrazu lub jego pisowni, albo tez opuszczeniu jakiegos wyrazu. To kazda
niedokładnosc, ktora nasuwa się kazdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych
badan czy ustalen.
13. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych, dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
ktorego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).
14. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodnosci oferty ze Specyfikacją
Istotnych Warunkow Zamowienia nie powodujące istotnych zmian w tresci oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, ktorego oferta została poprawiona (zgodnie
z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane zgodnie
z Rozdziałem VII oraz pocztą niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, ktorzy złozyli oferty,
po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyzszym zostanie umieszczona
na stronie internetowej http://katowice.szkolapolicji.gov.pl, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Obliczenie ceny oferty dla CZĘŚCI 1 następuje poprzez:
1) wpisanie cen jednostkowych netto w kolumnie nr 5 „Cena jednostkowa netto za jedn.
miary”
dla
wszystkich
artykułow
będących
przedmiotem
zamowienia,
wyszczególnionych w załączniku nr 1A do SIWZ (specyfikacja asortymentowo-ilościowowartościowe). Ceny winny być wpisane do drugiego miejsca po przecinku, tj. podane
w złotych i groszach;
2) następnie pomnożenie cen jednostkowych wpisanych do kolumny nr 5 przez ilości
zamawianego asortymentu wyszczególnione w kolumnie nr 4 „Szacunkowa ilość
zamówienia” i wpisanie wyniku mnożenia do kolumny nr 7 „Wartość sumaryczna dla
zamówienia netto”;
3) przeliczenie wartości sumarycznych netto na brutto poprzez przemnożenie wartości
sumarycznej netto (kolumna nr 7) przez stawkę podatku VAT produktu wskazaną
w kolumnie nr 6 i spisanie wyniku do kolumny nr 8 „Wartość sumaryczna dla
zamówienia brutto”.
UWAGA! Cena jednostkowa brutto poszczególnego asortymentu nie może być
wyższa niż ceny brutto wskazane w załączniku nr 9 do SIWZ a obliczone
na podstawie średnich cen towarów w roku 2020 na Warszawskim RolnoSpożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach.
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4) zsumowanie wszystkich cen sumarycznych brutto w kolumnie Nr 8 i wpisanie wyniku
w ostatniej komórce kolumny Nr 8 „WARTOŚĆ SUMARYCZNA PRODUKTÓW
BRUTTO”.
Wyliczona „WARTOŚĆ SUMARYCZNA PRODUKTÓW BRUTTO” stanowi cenę oferty, którą
Wykonawca powinien wpisać do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ odpowiednio dla każdej części. Powyższa wartość powinna odpowiadać
wartości sumarycznej produktów brutto wyliczonej i wpisanej w Specyfikacji
asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ, załączonej
do oferty w zależności od wybranej części.
Kolumnę nr 9 „MNOŻNIK” Wykonawca zostawia niewypełnioną. Zamawiający
na podstawie cen jednostkowych brutto ustali mnożnik, według którego dokonywane będą
rozliczenia w całym okresie obowiązywania umowy. Ustalenie mnożnika nastąpi wg wzoru:
M=CW/CB
M
CW
CB

– mnożnik
– cena jednostkowa brutto wyliczona przez Wykonawcę za dany asortyment
– jena jednostkowa brutto ustalona na podstawie średnich cen towarów w roku
2020 na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach
wskazana w załączniku 9 do SIWZ.

2.

Obliczenie ceny oferty dla CZĘŚCI 2 następuje poprzez:
1) wpisanie cen jednostkowych netto w kolumnie nr 6 „Cena jednostkowa netto za jedn.
miary”
dla
wszystkich
artykułow
będących
przedmiotem
zamowienia,
wyszczególnionych w załączniku nr 1B do SIWZ (specyfikacja asortymentowo-ilościowowartościowe). Ceny winny być wpisane do drugiego miejsca po przecinku, tj. podane
w złotych i groszach;
2) następnie pomnożenie cen jednostkowych wpisanych do kolumny nr 6 przez ilości
zamawianego asortymentu wyszczególnione w kolumnie nr 5 „Szacunkowa ilość
zamówienia” i wpisanie wyniku mnożenia do kolumny nr 8 „Wartość sumaryczna dla
zamówienia netto”;
3) przeliczenie wartości sumarycznych netto na brutto poprzez przemnożenie wartości
sumarycznej netto (kolumna nr 8) przez stawkę podatku VAT produktu wskazaną
w kolumnie nr 7 i spisanie wyniku do kolumny nr 9.
4) zsumowanie wszystkich cen sumarycznych brutto w kolumnie Nr 9 i wpisanie wyniku
w ostatniej komórce kolumny Nr 9 „WARTOŚĆ SUMARYCZNA PRODUKTÓW
BRUTTO”.
Wyliczona „WARTOŚĆ SUMARYCZNA PRODUKTÓW BRUTTO” stanowi cenę oferty, którą
Wykonawca powinien wpisać do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ odpowiednio dla każdej części. Powyższa wartość powinna odpowiadać
wartości sumarycznej produktów brutto wyliczonej i wpisanej w Specyfikacji
asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ, załączonej
do oferty w zależności od wybranej części.
3. Zamawiający przyjmuje, że wysokość stawki VAT wynosi 5% (w przypadku naliczenia innej
stawki VAT niż podanej przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć przynajmniej
kserokopie dokumentów upoważniających Wykonawcę do naliczenia takiej stawki VAT).
4. Wszystkie wartości określone w ofercie należy określić w złotych polskich z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
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5.

Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, muszą zawierać ceny netto.
6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca
po przecinku).
7. W przypadku złożenia oferty, której cena ofertowa spełnia przesłanki wskazane w art. 90
ust. 1 i/lub ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przeprowadzi procedurę badania rażąco niskiej
ceny zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN).
11. Cena oferty brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacja
zamówienia, w szczególności związane z transportem i rozładunkiem dostaw.

ROZDZIAŁ XIII.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
DLA CZĘŚCI 1
1) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
Cena =100%
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania (zgodnie z Rozdziałem
V niniejszej SIWZ), oferta jego nie podlega odrzuceniu oraz który zaoferuje najniższą
cenę za realizacje przedmiotu zamówienia
3) W sytuacji, gdy zostaną złożone oferty zawierające jednakową cenę, Zamawiający
wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w formie pisemnej.
UWAGA
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację o następującej treści „Składając
ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …, oraz
wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku …, gdyż Zamawiający w celu oceny takiej oferty
winien doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
DLA CZĘŚCI 2
1) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
Cena =100%
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania (zgodnie z Rozdziałem
V niniejszej SIWZ), oferta jego nie podlega odrzuceniu oraz który zaoferuje najniższą
cenę za realizacje przedmiotu zamówienia
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3) W sytuacji, gdy zostaną złożone oferty zawierające jednakową cenę, Zamawiający
wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w formie pisemnej.

UWAGA
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację o następującej treści „Składając
ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …, oraz
wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku …, gdyż Zamawiający w celu oceny takiej oferty
winien doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

ROZDZIAŁ XIV.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Katowicach przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276. Wykonawca w szczegolnych
przypadkach moze złozyc pisemny wniosek (wraz z uzasadnieniem) o wyrazenie zgody
na zmianę ww. sposobu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji wniosku. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp zostanie
okreslony przy powiadomieniu. Powiadomienie zostanie przesłane faksem lub e-mailem
na numer wskazany w ofercie.
Powiadomienie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zawierało nazwę
(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego oferta została wybrana uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom.
W przypadku wyboru Wykonawcy będącego społką z ograniczoną odpowiedzialnoscią,
ktorego wartosc oferty przewyzsza dwukrotnie wysokosc kapitału zakładowego
Wykonawca zobowiązany jest najpozniej w dniu zawarcia umowy do przedłozenia uchwały
wspolnikow lub odpisu umowy społki wyrazającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania,
zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.
2020 r., poz. 1526.) Powyzsze dotyczy rowniez Wykonawcow ubiegających się wspolnie
o udzielenie zamowienia publicznego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wyboru Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, przed zawarciem umowy
Wykonawca poda adres zamieszkania przedsiębiorcy.
Jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający moze przed
zawarciem umowy wezwac pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej
wspołpracę tych Wykonawcow.
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ROZDZIAŁ XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

ROZDZIAŁ XVI.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
1. Istotne dla Stron postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
(taki sam dla CZĘŚCI 1 oraz CZĘŚCI 2 zamówienia).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia
o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części
zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne
3. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie
o dodatkowe 6 miesięcy w przypadku, gdy w przewidzianym w rozdziale V terminie
nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na realizację zamówienia wynikające z
zawartej umowy
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w postaci
jednoznacznych postanowień umownych zgodnie ze wzorem umowy.

ROZDZIAŁ XVII.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
DLA CZĘŚCI 1
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
DLA CZĘŚCI 2
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XVIII.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZALICZKACH NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XIX.
STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone
w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej w sposób dokładny i wyczerpujący.
Wszystkie cechy produktów są znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym
w powszechnej ofercie standardom. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak
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precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną
różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest identyczny, niezależnie od tego,
który z wykonawców go wykona). Uwzględniając powyższe elementy a także to, że rachunek
kosztów cyklu życia nie ma zastosowania do przedmiotowego zamówienia (dostawa artykułów
spożywczych nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów podczas realizacji przedmiotu
zamówienia, ponieważ artykuły te zostaną skonsumowane), Zamawiający jest upoważniony
do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako
jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

ROZDZIAŁ XX.
WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO
1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz firm
Podwykonawców. Stosowne oświadczenie w sprawie Wykonawca składa na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia 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. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XXI.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamowienia przysługują srodki ochrony
prawnej okreslone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniosł lub moze poniesc szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisow ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynnosci:
1)
okreslenia warunkow udziału w postępowaniu;
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamowienia;
3)
odrzucenia oferty odwołującego;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

4)
opisu przedmiotu zamowienia;
5)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jezeli zostały przesłane drogą
elektroniczną lub faksową albo w terminie 10 dni - jezeli zostały przesłane w inny sposob.
Odwołanie wobec tresci ogłoszenia o zamowieniu, a jezeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamowien Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna było powziąc
wiadomosc o okolicznosciach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposob aby mogł on zapoznac się z jego trescią przed
upływem tego terminu.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, a jezeli odwołanie dotyczy tresci ogłoszenia lub postanowien SIWZ,
zamieszcza ją rowniez na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawcow
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Na czynnosci na ktore nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
Wykonawca moze w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformowac
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjętej przez Zamawiającego
lub zaniechaniu czynnosci do ktorej jest on zobowiązany.

ROZDZIAŁ XXII.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, WYKONAWCÓW ORAZ INNYCH OSÓB KTÓRYCH DANE
OSOBOWE POZYSKANO W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
BĄDŹ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.
Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119).
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach
z siedzibą przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Kierownik Sekcji Ochrony Informacji
Niejawnych i Kontroli, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 32 60 69 430 lub
47 85 16 430.
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego
zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa
Pzp.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto
w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej
http://www.katowice.szkolapolicja.gov.pl oraz innym
podmiotom uprawnionym
na podstawie odrębnych przepisów.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji
międzynarodowej.
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących
okresów przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących
Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XXIII.
INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztow udziału w postępowaniu.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Załączniki:
1)
Załącznik nr 1
2)
Załącznik nr 1A
3)
Załącznik nr 1B
4)
Załącznik nr 2

– formularz ofertowy;
– specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa dla CZĘŚCI 1;
– specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa dla CZĘŚCI 2;
– oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu;
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5)
6)
7)
8)

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

9)
10)
11)

Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

– oświadczenie dot. podstaw wykluczenia;
– oświadczenie Wykonawcy dotyczące powiązań kapitałowych;
– wzór umowy;
– zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
– wykaz dostaw;
– wykaz środków transportu;
– średnia cen notowań giełdowych w 2020 r.
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