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Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Świadczenie usług gastronomicznych dla wychowanków przebywających w Zespole 

Placówek Oświatowych w Krośnie” 
 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie  

art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych  

równowartość kwoty 215 000 euro 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem systemu miniPortal 

dostępnego pod adresem internetowym: https:/miniportal.uzp.gov.pl 

 

Numer nadany przez Zamawiającego - ZPO.III.261.1.2022 PG 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krosno, dnia 15.11.2022 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 Gmina Miasto Krosno - Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie 

ul. Bohaterów Westerplatte 20a 

38-400 Krosno 

tel.: 13 43 217 83 

adres poczty elektronicznej: bursakrosno@poczta.onet.pl 

adres strony internetowej Zamawiającego: www. bursakrosno.pl 

skrytka e-PUAP: /ZPO Krosno/skrytka 

strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  oraz www. bursakrosno.pl 

 

II Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1710 

ze zm.)zwana dalej ustawa Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

ofertę mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy a następnie Zamawiający 

wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

2. Postępowanie jest prowadzone w odniesieniu do zamówienia klasycznego. 

3. Na Specyfikację Warunków Zamówienia składa się niniejszy dokument ze wszystkimi 

załącznikami. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

8. Zamawiający nie przeprowadza postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia jedynie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Podział na części groziłby poniesieniem nadmiernych kosztów wykonania zamówienia 

oraz generowaniem nadmiernych trudności technicznych np. związanych z potrzebą 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne zakresy prac, 

co zagrażałoby właściwemu wykonaniu zamówienia.  

13. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia 

podwykonawcom.  

14. Nie przewiduje się możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół 

55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przygotowanie i wydawanie posiłków. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na 

przygotowaniu i wydawaniu posiłków (śniadanie, obiad - dwudaniowy, kolacja) dla ok. 

180 wychowanków dziennie (wiek 15-20 lat) przebywających w Zespole Placówek 

Oświatowych w Krośnie w okresie od 02 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,  

z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego  

z uwzględnieniem tzw. „wsadu do kotła”. 

2. Planowana liczba posiłków w ciągu 197 dni dla 180 wychowanków z zastrzeżeniem, że:  

a)  dni od poniedziałku do czwartku w trakcie trwania umowy przewiduje się 157, zaś w 

ciągu dnia Wykonawca zobowiązany jest wydać 3 posiłki, przewidywana ilość 

posiłków to = 157 dni x 3 posiłki = 471 x 180 wychowanków = 84 780 

b) dni oznaczone w kalendarzu jako piątek w trakcie trwania umowy przewiduje się 40, 

zaś w ciągu takiego dnia Wykonawca zobowiązany jest wydać 2 posiłki 

(przewidywana ilość posiłków to 40 dni x 2 posiłki = 80 x 180 wychowanków =14 400 

Razem: 99 180 posiłków. 

3. Liczba wychowanków korzystających z wyżywienia dziennego jest wielkością szacunkową, 

może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i uzależniona jest od dziennych 

stanów osobowych wychowanków. Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków 

Zamawiający zgłaszać będzie bezpośrednio wykonawcy najpóźniej do godziny 8:00 

danego dnia. Zamawiający wskazuje minimalną ilość wychowanków, którzy będą 

korzystać z wyżywienia dziennego w czasie trwania umowy na poziomie 150 osób 

dziennie. 

4. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do podania w formie pisemnej danych 

kontaktowych osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi koszt świadczenia usługi gastronomicznej 
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(przygotowanie i wydanie posiłków).  

Ustala się cenę ryczałtową surowców użytych do przygotowania wydanych posiłków tzw. 

„wsad do kotła” w wysokości 17,00 zł brutto (słownie: siedemnaście złotych) na jednego 

wychowanka na jeden dzień żywieniowy obejmujący śniadanie, obiad, kolację od 

poniedziałku do czwartku) i 13,00 zł brutto (słownie: trzynaście złotych) obejmujący 

śniadanie i obiad w piątek. Kwota przeznaczona na tzw.  „wsad do kotła” musi znaleźć 

realne odzwierciedlenie w składnikach użytych do przygotowania posiłku. Kwota ta nie 

podlega pomniejszeniu o inne należności obciążające wykonawcę z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej (np. podatek VAT). Kwota ta ma być przeznaczona na zakup 

produktów do przygotowania dziennego wyżywienia dla jednego wychowanka 

z zastrzeżeniem, że na obiad powinna być wydatkowana  minimum połowa kwoty 

ustalonej jako „ wsad do kotła”. Zamawiający pokrywa w całości koszt dziennego tzw. 

„wsadu do kotła” dla jednej osoby w kwocie  17,00 zł  od poniedziałku do czwartku oraz 

13,00 zł w piątki. Maksymalna kwota przeznaczona na w/w „wsad do kotła” w okresie 

objętym umową to kwota 574.020,00 zł brutto przy założeniu wyżywienia 180 

wychowanków w ciągu 157 dni, tj. od poniedziałku do czwartku oraz 180 wychowanków 

w ciągu 40 dni w piątki. 

6. Posiłki będą przygotowywane i wydawane, z uwzględnieniem pkt 19, codziennie od 

poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem 

roku szkolnego w ściśle ustalonych porach dnia: od poniedziałku do czwartku śniadanie - 

godz. 6.30-8.00, obiad - godz. 13.00-17.00, kolacja - godz. 18.30-19.30, w piątek: 

śniadanie - godz. 6.30-8.00, obiad - godz. 12.00-15.00. 

7. W zależności od indywidualnych potrzeb wychowanków, Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowywania potraw dla wegetarian i osób zobowiązanych do zachowania diet 

pokarmowych.  

8. Wykonawca będzie udostępniał jadłospis dekadowy, w tym oddzielnie jadłospis dla 

wychowanków z alergią pokarmową i wegetarian. Jadłospis powinien być urozmaicony, 

taki sam rodzaj potrawy nie może powtarzać się w ciągu 10 dni. Jadłospis powinien zostać 

udostępniony najpóźniej w piątek poprzedzający tydzień, którego jadłospis dotyczy. 

Jadłospisy powinny być zaopatrzone w informację o alergenach i produktach 

powodujących nietolerancje pokarmowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

9. W tygodniu powinien być podawany, co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym 

(indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina, itp.) z wyłączeniem mięsa mieszanego, a raz na 

tydzień z daniem rybnym (z wyłączeniem ryby panga) wraz z surówką. Dwa razy  
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w tygodniu powinny być dostarczane dania jarskie bezmięsne (zawierające produkty 

białkowe, np. rybę, jaja, sery, naleśniki, kluski leniwe, knedle ze śliwkami, pierogi, itp.).  

10. Wykonawca nie może stosować gotowych potraw konserwowych oraz ulepszaczy smaku, 

jak również gotowych dań np. w torebkach, puszkach, słoikach. Potrawy powinny być 

lekkostrawne, gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone. Ważna jest estetyka 

podawanych posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków na bazie 

produktów świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami 

HACCP oraz przepisami zawartymi w: 

- ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 2132) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania właściwych przepisów 

higieniczno-sanitarnych podczas przygotowania i wydawania posiłków.  

12. Posiłki wydawane będą przez Wykonawcę przy pomocy personelu własnego zapewniając 

odpowiednią temperaturę i gramaturę posiłków.  

13. Wykonawca zapewni niezbędne naczynia stołowe i sztućce do spożywania posiłków oraz 

na własny koszt będzie je uzupełniał. Korzystanie przez wykonawcę z naczyń i sztućców 

jednorazowych jest niedopuszczalne.  

14. Po zakończeniu posiłku brudne naczynia, sztućce, sprzęt kuchenny wykonawca zmywa 

oraz dezynfekuje i sterylizuje zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi 

obowiązującymi w tym zakresie. 

15. Wykonawcę zobowiązuje się do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie 

z zastosowaniem przepisów bezpieczeństwa żywnościowego i sanitarnych. Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć pojemniki na odpady, ich odbiór i utylizację 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). 

16. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli na każdym etapie 

procesu przygotowania i wydawania posiłków. Zamawiający ma możliwość wglądu do 

pomieszczeń: kuchni, obieralni, zmywalni, magazynów żywności i sanitariatów.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stanu sanitarnego pomieszczeń 

Zamawiający może powiadomić o tym właściwą inspekcję sanitarną. 

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

w szczególności zakupu i dostawy niezbędnych artykułów spożywczych niezbędnych do 

przygotowania posiłków będących przedmiotem zamówienia. 
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18. Wykonawca będzie świadczył usługę gastronomiczną (przygotowanie i wydawanie 

posiłków) w pomieszczeniach gastronomicznych Zamawiającego zlokalizowanych 

w Krośnie na ul. Bohaterów Westerplatte 20a o powierzchni 97 m2  udostępnionych 

Wykonawcy na podstawie odrębnej Umowy najmu. 

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy. 

19. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: czynności związane z wykonywaniem usługi, w tym: bezpośrednie 

przygotowywania posiłków i ich wydawanie. 

20. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

21. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej 

kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty 

pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków 

wskazanych powyżej. 

22. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez 

Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 25 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 
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-poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

-zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię 

 i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji; 

-  oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

23. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 25 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości 

określonej w umowie. 

24. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 25 czynności. 

25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia 

1. Okres realizacji zamówienia od 02.01.2023r. do 31.12.2023r. z wyłączeniem okresu 

przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo wolnych od nauki. Czas 

realizacji zamówienia wynosi około 197 dni w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.  

i jest bezpośrednio związany  z okresem faktycznego pobierania nauki szkolnej przez 

młodzież zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 
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2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, 

zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

b) wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

c)  sytuacji finansowej lub ekonomicznej.  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż wykonał lub 

wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie usługę/i polegającą/e na przygotowaniu i dostarczaniu gotowych 

posiłków o łącznej wartości nie niższej niż 300 000 zł netto. 

Okres 3 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert.  

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców przedmiotowy warunek można spełnić 

łącznie. 

Jeżeli wymagane wartości usług w ramach ww. warunku wyrażone będą w innej walucie niż 

PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
 

VI Podstawy wykluczenia 

1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się Wykonawcę: 

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

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

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; 
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w 

art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

463, 583 i 974); 

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 

299 Kodeksu karnego; 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa; 

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

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

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745); 

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

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

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

lub przestępstwo skarbowe; 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

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

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

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

mowa w pkt 1; 

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

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

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

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

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

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

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

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

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

3. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega  

w trybie art. 118 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

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

5. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy wskazani w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022r., poz. 835 ze zm.). 

 

VII Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia, 

że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć wraz z ofertą niżej wymienione 

oświadczenia. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy PZP oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 2; 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,  

o których mowa w ust.2  składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, 
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także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

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

5. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszej SWZ.  

 

VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest: 

a) złożyć wykaz usług określonych rodzajowo w dziale V SWZ, wykonanych lub 

wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

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

- wartości, 

- przedmiotu,  

- daty wykonania, 

- podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; 

b) załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- referencje, 

- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

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

 

UWAGA:  

a) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu 

Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  

b) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).  

 

W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy. 
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, 

składanym na podstawie 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

SWZ. 

 

IX Poleganie na potencjale 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 innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

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

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej ma 

potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Wykazanie powyższego następuje w dokumencie – załączniku do SWZ pn.: „Zobowiązanie 

podmiotu trzeciego”. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

 

X Kolejność działań związanych z wyborem oferty oraz zasady dotyczące składania 

dokumentów i oświadczeń 
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1.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert złożonych przez wszystkich Wykonawców, a więc zbada, czy wszyscy Wykonawcy 

złożyli wymagane treścią SWZ oświadczenia oraz oceni oferty pod kątem przesłanek ich 

odrzucenia (art. 226 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ.  

2. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych ( dział VIII SWZ), aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych (art. 274 ust. 1 Pzp).  

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia  

w wyznaczonym terminie, chyba że:  

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub  

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. Jeżeli 

złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 

w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów. 

 

XI. Sposób sporządzania i przekazywania informacji w postępowaniu 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone 

w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
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zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

3. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej. 

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w punkcie 3 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w punkcie 3 może dokonać również notariusz. 

6. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

7. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa  

w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
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opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w punkcie 7 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

może dokonać również notariusz. 

9. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w punkcie 7 i 8 SWZ należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

11. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

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

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych; 

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

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

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

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

zapisanych informacji. 

 

XII Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
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2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

3. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 

122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

XIII Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami 

Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu https://epuap.gov.pl/wps/portal  (/ZPO 

Krosno/skrytka) oraz poczty elektronicznej - bursakrosno@poczta.onet.pl.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Mariola Kociuba 

lub Alicja Staroń - bursakrosno@poczta.onet.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

5. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:  

W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na 

Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 

oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:  

 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie mini Portal - Formularze dostępne są w formacie HTML  

     z kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 

ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 

dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 

doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 

 Mozilla Firefox od wersji 15 

 Google Chrome od wersji 20 

 Microsoft Edge 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 
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postępowań w mini Portalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania.  

 

Złożenie oferty w postępowaniu  

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

mini Portalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na mini Portalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. Zaleca się również podanie adresu e-mail. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności: 

a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub  

b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

- wyłącznie poprzez platformę miniPortal. 

Adres skrytki e-ePUAP Zamawiającego tj. ZPO w Krośnie, na który należy wysłać ofertę: /ZPO 

Krosno/skrytka 

Za datę złożenia oferty uznaje się moment jej wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego 

tj. ZPO w Krośnie. 

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

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

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Oferta złożona po 

terminie zostanie odrzucona. 

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

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

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini Portalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 
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9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 

1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 

postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej – email: bursakrosno@poczta.onet.pl 

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

do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi 

być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

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

 

XIV Wyjaśnienia treści SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

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

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 
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3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt 2., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 3, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ.  

 

XV Wadium i termin związania ofertą  

1. Wykonawca nie jest obowiązany do wniesienia wadium.  

2. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, tj. do dnia 22.12.2022 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,  

w którym upływa termin składania ofert. 

 

XVI Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia, szczególnie zgodna ze SWZ. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu 

składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia 

ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

z 2022 r. poz. 1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
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art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie 

za bezskuteczne - o czym poinformuje Wykonawcę. 

6. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym 

formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez 

Zamawiającego oraz pozostałych załączników.  

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na mini Portalu do dnia 23.11.2022 r., do godziny 10.00.  

8. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty, tj.: 

a) oświadczenia Wykonawcy - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik 

osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli lub pełnomocnik wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach 

innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia 

wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oświadczenie zostało umieszczone 

w „Formularzu oferty” w pkt 8 – nie ma więc potrzeby składania odrębnego oświadczenia 

w tym zakresie. 

 Dokumenty wymienione w pkt a-d) składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione jako dokument 

w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
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9. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 

oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

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

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r., o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego. 

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

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na mini Portalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

12. Informację z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp oraz informację z otwarcia ofert Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

13. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia 

i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony 

Wykonawcy.  

  Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

14. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona w formie elektronicznej, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

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

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

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini Portalu 

16. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę.  

17. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być sporządzone 

w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku 

niż dopuszczony, Wykonawca obowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

18. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/e do zaciągania 

zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.  

 Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.  

 Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców 

składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak 
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 i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo 

upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp).  

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania),  

a także   wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną 

ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.  

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz  

z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Pełnomocnictwo/a przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  

z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby 

wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z Wykonawcami dokonywane będą 

przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.  

19. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 

samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający 

dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.  

 Zamawiający informuje, że wszelkie kwestie związane ze sposobem sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dotyczących dokumentów 

elektronicznych zostały uregulowane w treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).   

 

XVII Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda całkowitą cenę ofertową brutto w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 

do SWZ). W celu wyliczenia całkowitej ceny brutto oferty Wykonawca określi całkowitą 

wartość wykonania usługi gastronomicznej biorąc pod uwagę ilość szacowanych dni 

żywieniowych przypadających w czasie trwania umowy a także wskazaną przez 

Wykonawcę cenę wykonania usługi gastronomicznej brutto dla jednej osoby na jeden 

dzień żywieniowy.  
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Ponadto należy podać cenę jednostkową brutto wykonania usługi gastronomicznej brutto 

dla jednej osoby na jeden dzień żywieniowy. Brak wypełnienia i określenia wartości ww. 

pozycji w „Formularzu oferty” spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Podana w ofercie cena usługi gastronomicznej musi uwzględniać wszystkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia, które będzie musiał ponieść Wykonawca (koszty 

bezpośrednie i pośrednie), w tym wszystkie opłaty, podatki, koszty utylizacji odpadów  

i koszty zakupu i transportu produktów żywnościowych, z których zostaną przygotowane 

posiłki a także koszt usługi przygotowania gotowego posiłki. Zamawiający wskazuje, że 

koszt surowca dla jednej osoby na jeden dzień żywieniowy brutto ma pokryć wydatki 

Wykonawcy na zakup konkretnych artykułów spożywczych, z których przygotowany ma 

być posiłek i znaleźć swoje odzwierciedlenie w przygotowanym posiłku.  

4. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie 

faktycznie wydanych posiłków w skali miesiąca i ich ceny jednostkowej (koszt surowca 

tzw. „ wsad do kotła”+ koszt przygotowania posiłków). 

5. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków w poszczególnych dniach miesiąca lub 

innych okresach rozliczeniowych z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, np. absencja chorobowa wychowanków, rezygnacja wychowanka  

z przebywania w ZPO, zakończenie edukacji wychowanka, itp. Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia względem Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za 

wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty, 

oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty z SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej  

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

 W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie (podstawa prawna art. 225 ust. 2 ustawy Pzp).  

 

XVIII. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 

 

XIX Kryterium oceny ofert:  

Cena – 100 % 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w SWZ 

zaoferuje najniższą cenę (art. 239 ust. 2 ustawy Pzp).  

 

XX Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności: 

a) przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego 

użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez 

uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, 

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

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

XXI Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez Wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub 

innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
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8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;  

11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  

 

XXII. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty;  

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;  

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;  

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;  

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

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

przewidzieć;  

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

7) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

263 ustawy Pzp.  

8) Zamawiający  przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli 

środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 257 ustawy PZP. 

 

XXIII. Formalności dotyczące podpisania umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.   

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

krótszym od powyższego, jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę,  
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b) w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone 

przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem 

umowy Wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy ( jeżeli było wymagane). Osoby występujące po stronie Wykonawcy wykażą swoje 

uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XXIV Istotne zmiany w umowie 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp oraz 

innymi aktami prawnymi regulującymi te kwestie, a w szczególności w następującym 

zakresie: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, na 

zasadach określonych w umowie,  w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 

a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki od dnia wejścia 

w życie tej zmiany. 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się 15 % w 

stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania 
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ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień 

zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

2. Zmianie może ulec sposób wykonania umowy: 

a) na skutek okoliczności, niezależnych i obiektywnych, m.in. stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii (epidemia, pandemia) albo w przypadku  

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić  

zagrożenie dla zdrowia publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do  

minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego; 

b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa 

miejscowego Zamawiającego, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń 

wykonawcy wymuszonych takimi zmianami prawa, 

c)  w przypadku zaistnienia siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku należy 

rozumieć zdarzenie zewnętrzne: 

- o charakterze niezależnym od stron,  

- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  

- którego nie można uniknąć ani któremu nie można zapobiec. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie, skażenia, itp.; 

3. Dopuszcza się zmiany w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

- powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy, 

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,  

- powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, 

  pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do 

wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ. 

4. Warunki zmian: 

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,  

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

XXV Środki ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  
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1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o dzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

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

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

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

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej.  

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Wszystkie informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX ustawy Pzp.  

 

XXVI Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO w zakresie danych osobowych  

Klauzula informacyjna dotyczy danych osobowych: 

- Wykonawcy (będącego osobą fizyczną, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą), 

- pełnomocnika wykonawcy (osoby fizycznej), 
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- osób, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania czy potwierdzenia 

wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 

nr 2016/679 z 27.04.2016 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. z 2016 r. 

Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Placówek Oświatowych 

ul. Bohaterów Westerplatte 20a  

38-400 Krosno 

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w ZPO: 

iod@netmol.pl 

tel.: 013 432 17 83 

2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO 

z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub 

z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: 

iod@netmol.pl 

3. Podstawy i cele przetwarzania danych: 

a) Dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych 

przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem prawnym 

ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu 

rozliczeń, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem 

ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

b) Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie 

z Wykonawcą: Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją 

postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 
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4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji 

publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności 

niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania (kancelaria prawna). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie 

przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze względu na przepisy o rachunkowości. 

W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. Przysługuje Pani/u także prawo do 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 

przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest 

niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie 

występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. 
 

Załączniki: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ; 

2) Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych – załącznik nr 2 do SWZ; 

3)  Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik 

nr 3 do SWZ; 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – załącznik 4 do SWZ; 

5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ; 

6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; 

7) Oświadczenie Wykonawcy  w zakresie wskazania, które usługi będą realizowali Wykonawcy w ramach  

zawiązanego konsorcjum firm- załącznik nr 7 do SWZ;  

8) Informacja o poleganiu na zasobach innych podmiotów – załącznik nr 8 do SWZ; 

9) Wzór umowy- załącznik nr 9 do SWZ. 
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