ZAZ/1/11/2020

Sztum, dnia 16.11.2020 r.

Nazwa Zamawiającego:

Zakład Aktywności Zawodowej „Pod dobrym Aniołem“
ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum
tel./fax: 55 640 35 65
adres strony internetowej: www.zazsztum.pl
e-mail: sekretariat@zazsztum.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
postępowanie o wartości szacunkowej
mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 214 000 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych

Kody CPV:
15100000-9; 15110000-2; 15112000-6 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15400000-2 i 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15500000-3 – Produkty mleczarskie
15220000-6; 15331170-9 – Mrożonki i ryby
03100000-2; 15300000-1 – Warzywa i owoce świeże i suszone
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CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE.
1. Podstawa prawna – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z wszelkimi aktami wykonawczymi wydanymi do
niej, jak również zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający:
Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, zwany dalej „ZAZ”
ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum
tel./fax.: 55 640 35 65
e-mail: sekretariat@zazsztum.pl
URL: www.zazsztum.pl
3. Tryb udzielenia zamówienia – Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp o wartości
nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

CZĘŚĆ II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie – kuchnia Barlewiczki 13.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla
ZAZ do kuchni w Barlewiczkach 13.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV 15000000 – został podzielony na 5 części:
Część 1. Produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne (CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6)
według załącznika B1 (dostawa codziennie od poniedziałku do piątku).
Część 2. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2; 15800000-6) według załącznika B2 (dostawa
dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku).
Część 3. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3) według załącznika B3 (dostawa 3 razy w tygodniu
od poniedziałku do piątku).
Część 4. Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6; 15331170-9) według załącznika B4 (dostawa dwa razy
w tygodniu od poniedziałku do piątku).
Część 5. Warzywa i owoce świeże i suszone (CPV: 03100000-2; 15300000-1) według załącznika B5
(dostawa trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis zamówienia stanowią Załączniki Nr
B1, B2, B3, B4 i B5 do SIWZ – formularz ofertowo-cenowy.
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4. Wymagania stawiane Wykonawcy: Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych
opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym lub w opakowaniu
o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4.1. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych
artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w kuchni Zakładu
Aktywności Zawodowej w Sztumie, pod adresem: Barlewiczki 13, 82-400 Sztum. Koszty i ryzyko
transportu ponosi Wykonawca.
4.2. Podane w załącznikach ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostarczanych artykułów
spożywczych może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, np. zmniejszenia/zwiększenia
liczby żywionych osób i nie może stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych
dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych
skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw.
4.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami
w ramach danej części zamówienia.
4.4. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości
i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych
podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym odpowiednio dla części zamówienia.
4.5. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową Wykonawca
zobowiązany jest do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są
niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
4.6. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne
i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, między innymi:
a) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do
spożycia,
c) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,
d) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
e) muszą odpowiadać normom jakościowym, a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być
klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady Europy (WE) Nr 1234/2007
w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
4.7. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym
dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.). Osoby wykonujące
dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarnoepidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego.
4.8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego
punktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
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4.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią
jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź
będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.
4.10. W opisie przedmiotu zamówienia zastosować należy znaki towarowe wraz z zapisem „lub
równoważny”.
4.11. Pozostałe wymagania: Dostarczane w każdej części produkty spełniać muszą prawem określone
wymogi dla tych produktów, w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być
dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony
w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania
ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna
z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty
oznakowane mają być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz.
29), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto
w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki
przechowywania, firmę, adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę
i adres producenta.
4.12. Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin Zamawiający wymaga
przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1753) oraz Rozporządzeniem
(WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.
L 139 z dnia 30.04.2004 r.):
a) jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu,
b) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne
zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczonego mięsa.
4.13. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, zgodnie z opisanymi
powyżej wymaganiami, oraz będą dostarczane nie później niż w połowie okresu przydatności do
spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż: ryby i mrożonki będą posiadać
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; jaja konsumpcyjne nie będą starsze
niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem
właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak
wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny
będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.
5. Opis części zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poprzez składanie
ofert na poszczególne części.
5.1. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może
złożyć jeden Wykonawca.
5.2. Każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie.
5.3. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danej części,
w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

Zakład Aktywności Zawodowej „Pod dobrym Aniołem”
ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum| tel./fax. + 48 55 640 35 65
e-mail: sekretariat@zazsztum.pl | zazsztum.pl |

Strona | 4

6. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,
w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, które będą polegały na zwiększeniu dostaw,
które obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia.
7. Informacja o ofercie wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Umowa ramowa: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
9. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów.
10. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Informacja dot. ochrony danych osobowych – Część XVII pkt. 4 SIWZ.
12. Informacja nt. podwykonawców.
12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
12.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy musi wyraźnie
wskazać w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca
oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić Załącznik Nr 5 zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia
przy udziale podwykonawców należy wpisać w Załączniku Nr 5 „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca
zostawi ten załącznik nie wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie siłami
własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
12.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
12.4. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielne spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
12.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
13. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej.
13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
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13.2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo
(oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie) – nie dotyczy to spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
13.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
13.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy (Część IV pkt. 4.1. niniejszej SIWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzaj a spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (każdy
z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co
oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie).
13.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę.

CZĘŚĆ III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

CZĘŚĆ IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz niniejszej części SIWZ.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej,
Wykonawca składa wg wzoru określonego przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne wykluczenia).

Zakład Aktywności Zawodowej „Pod dobrym Aniołem”
ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum| tel./fax. + 48 55 640 35 65
e-mail: sekretariat@zazsztum.pl | zazsztum.pl |

Strona | 6

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b
ustawy:
3.1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.
3.2. Zdolność techniczna i zawodowa: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie artykułów
spożywczych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 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 powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Uwaga: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania ofert
przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)
oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek, o którym mowa powyżej, musi zostać spełniony
w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na
którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania
doświadczenia.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3.
4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Części IV pkt. 2.1.
– do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy
(w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2. –
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
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4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu (pkt. 3.1. i 3.2. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów):
a) w celu wykazania spełnienia warunku 3.1.: przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (oryginał lub
kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy);
b) w celu wykazania spełnienia warunku 3.2.: wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane należycie – Załącznik nr 4 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego te dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty lub oświadczenia.

CZĘŚĆ V. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WATRUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
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 innych podmiotów (dot. warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Części IV SIWZ), niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np.
zobowiązanie) należy złożyć wraz z ofertą.
2.1. Z dokumentu, np. zobowiązania,, o którym mowa w pkt. 2, musi wynikać w szczególności:
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 kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi i wskazane
zdolności go dotyczą.
3. Zamawiający ocenia czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
(pkt. 3.2. Części IV SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – podwykonawstwo.
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5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, 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, o których mowa w pkt. 1 niniejszej części.
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt. 3.1. i 3.2. części IV SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW.
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 5 niniejszej części Zamawiający dopuszcza, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się zgodnie z wyborem
Zamawiającego, tj.: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres
e-mail: sekretariat@zazsztum.pl.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami oraz do składania wyjaśnień na piśmie
są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Regina Pęczek – Szef Kuchni w Barlewiczkach – tel. 55 646
30 50 (w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00), e-mail: kuchnia@zazsztum.pl;
b) w zakresie procedury przetargowej: Sylwia Mackiewicz – Dyrektor ZAZ – tel. 55 646 35 65
(w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00), e-mail” sekretariat@zazsztum.pl.
4. Wszelką korespondencję Wykonawcy będą kierować na adres Zamawiającego: Zakład Aktywności
Zawodowej, ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum.
5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, a trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub ust. 3a ustawy Pzp,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić)
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej
SIWZ.
7. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje
zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adresy podane w pkt. 3 i 4.
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8. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom w trybie art. 38 ustawy Pzp, z zachowaniem drogi
porozumiewania się określonej w pkt. 1.
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8 niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
10.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 9, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11.Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 9.
12.Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na
której zamieszczono SIWZ.
13.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści o tym
informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

CZĘŚĆ VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

CZĘŚĆ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert.

CZĘŚĆ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego
Załącznik A do SIWZ oraz na formularzu ofertowo-cenowym (odpowiednio do części której dotyczy
oferta) według Załączników B1, B2, B3, B4, B5. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
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1.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Części IV SIWZ (na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu) składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej.
Składanie oświadczeń lub dokumentów w formie pisemnej poświadczonej za zgodność
z oryginałem, następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia w postaci
papierowej własnoręcznym podpisem.
1.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
1.3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację, np. zszyte, spięte, zbindowane itp.
2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a Pzp), które
należy złożyć w formie pisemnej.
2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń na formularzy oferty, zgodnie
z Załącznikiem A do SIWZ oraz Załącznikami B1, B2, B3, B4, B5.
2.3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze
zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, złożony w formie
pisemnej w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
2.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w formie pisemnej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim.
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski –
nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
4.2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
4.4. W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej, wszystkie miejsca,
w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
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5. W przypadku oferty złożonej w formie pisemnej w postaci papierowej, zaleca się, aby zapisane
strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy
jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już
wymagana.

CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT.
1. Oferty należy składać w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta).
2. Opakowanie (np. koperta) powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum i zawierać dopisek: „Oferta
przetargowa – przetarg nieograniczony – Dostawa artykułów spożywczych” oraz „Nie otwierać przed
dniem 23.11.2020 r., godz. 10:00”.
3. Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. operatora pocztowego, kuriera itp. należy
przesłać w kopercie zaadresowanej w sposób opisany w pkt. 2 z dopiskami wskazanymi w pkt. 2.
4. W przypadku chęci złożenia oferty w nieoznakowanym opakowaniu/kopercie (bez podania nazwy
Wykonawcy), należy umieścić ofertę w dwóch opakowaniach/kopertach: zewnętrznym
i wewnętrznym. Opisując wewnętrzne opakowanie/kopertę należy podać nazwę Wykonawcy oraz
tytuł przetargu z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 23.11.2020 r., godz. 10:00”. Na zewnętrznym
opakowaniu/kopercie należy umieścić tylko tytuł przetargu, w którym uczestniczy Wykonawca.
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania/koperty lub braku którejkolwiek informacji podanych w punktach
powyżej.
5. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I piętro.
6. Oferty zamienne, wycofanie ofert.
6.1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub
wycofać swoją ofertę, przy zachowaniu sposobu postępowania opisanego poniżej.
6.2. Oferta zamienna musi być złożona według takich samych kryteriów jak oferta podstawowa
odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
6.3. Oferta wycofana jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE”.
7. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), co do których Wykonawca składając ofertę
zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za
bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
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9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną
część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez
Zamawiającego”.
10. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze
stosownym wnioskiem.

CZĘŚĆ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w SIWZ oraz wzorem umowy – projekt – Załącznik C do SIWZ, z uwzględnieniem podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego
Załącznik A do SIWZ (wraz z Załącznikami B1, B2, B3, B4, B5 do formularza ofert). Ofertę należy
złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla takiego podpisu.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie złotych
polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

CZĘŚĆ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto

60,00 %

2.

Termin płatności

40,00 %

2. Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Oferty będą oceniane w skali 100 punktowej, według wzoru:
2.1. Cena = ocena według wzoru:
C = (C min./C of. por.) x waga x 100
gdzie: C min – najniższa całkowita cena spośród wszystkich złożonych ofert;
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C of. por. - zaoferowana całkowita cena w ofercie porównywalnej ocenianej,
C – ilość punktów przyznanych za cenę

2.2. Kryterium termin płatności – 40 pkt.
Za termin płatności faktury (TP) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów i tak:
- za termin płatności faktury wynoszący 3 dni – 0 pkt.
- za termin płatności faktury wynoszący 7 dni – 10 pkt.
- za termin płatności faktury wynoszący 14 dni – 20 pkt.
- za termin płatności faktury wynoszący 21 dni – 30 pkt.
- za termin płatności faktury wynoszący 30 dni – 40 pkt.

3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2020 r., godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2020 r. o godz. 10:15 w Gabinecie Socjalnym Zakładu
Aktywności Zawodowej, ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).
5. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.zazsztum
w zakładce „Przetargi” informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny.
6.1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa powyżej, Wykonawcy złożą, stosownie do treści art.
24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie postepowania
Wykonawca nie zna uczestników postępowania, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby
składać przedmiotowe oświadczenie.
7. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega
wykluczeniu (at. 24 ust. 1 pkt. 12-23) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez
Zamawiającego w pkt. 3.1 części IV SIWZ.
8. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub
nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których
Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.
9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
11. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według
kryteriów określonych w SIWZ).
13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp (zgodnie z częścią IV pkt. 4.3. SIWZ).
14. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Zamawiającego – www.bip-zazsztum.pl w zakładce „Przetargi”.
15. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu
przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa
w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 5 dni od dnia
przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej lub faksu, a fakt przesłania korespondencji środkami komunikacji elektronicznej lub
faksem, zostanie niezwłocznie potwierdzony przez jedną ze stron na żądanie drugiej strony. W ślad za
przesłaną korespondencją środkami komunikacji elektronicznej lub faksem zawiadomienie zostanie
przesłane w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. 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
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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3. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich
nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian
postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach wymienionych we wzorze oferty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne (np. konsorcjum) Wykonawcy, przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będą zobowiązani do przedstawienia umowy
regulującej tę współpracę.

CZĘŚĆ XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

CZĘŚĆ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy – projekt –
Załącznik C do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:
2.1. zmiany przedstawicieli stron podmiotów biorących udział w zamówieniu w przypadku niemożności
pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy,
rezygnacja itp.);
2.2. zaniechania lub wycofania z produkcji określonych produktów wskazanych w ofercie;
2.3. zmiany obowiązujących przepisów lub norm;
2.4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej stawki podatku od towarów i usług
(VAT);
3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej
zmiany.

CZĘŚĆ XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA.
1. Niniejsza SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.zazsztum.pl.
2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740), o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Z chwilą dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego, postępowanie uważa się za zakończone.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje:
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4.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie,
ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum.
4.2. Kontakt do inspektora ochrony danych w ZAZ: sekretariat@zazsztum.pl.
4.3. 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 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
4.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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.
4.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
4.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4.9. Ne przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.........................................................…………………………………
(zatwierdził Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)
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