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I. INFORMACJE  OGÓLNE 

1. Województwo Kujawsko-Pomorskie z  siedzibą  w  Toruniu przy ul. Pl. Teatralny 2, 

reprezentowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zwane  

dalej  „Zamawiającym”  zaprasza  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  

publicznego  na  sukcesywną  dostawę  artykułów  żywnościowych  prowadzoną  w  trybie  przetargu  

nieograniczonego  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  

Warunków  Zamówienia , zwanej  dalej  „SIWZ” oraz  w  jej  załącznikach. 

2.Do  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  stosuje  się  przepisy  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  

2004 r.  Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tekst jednolity), zwanej  dalej  

„ustawą Pzp”  oraz  w  sprawach  nieuregulowanych  ustawą  Kodeks  cywilny. 

3.Niniejszą  SIWZ  można  pobrać  w  wersji  elektronicznej  ze  strony  internetowej  Zamawiającego  

oodz.bydgoszcz.pl lub odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego –  

ul. Rajska 1 , 85 – 485  Bydgoszcz , w  godz. 8:00 – 14:00  od  poniedziałku  do piątku   

(Sekretariat). Pobranie  SIWZ  ze  strony  internetowej  Zamawiającego  nie  wymaga   

jej  pobrania  w  wersji  drukowanej. 

 

II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: sukcesywna  dostawa  artykułów  żywnościowych  dla    

Kujawko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy  przy  ul. 

Rajskiej 1 szczegółowo wskazanych  w  Formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik   

nr 1  do  niniejszej  SIWZ.  

Przedmiot zamówienia  dotyczy 9  części  z  dostawą  do  siedziby  Zamawiającego: 

Część    I: Produkty  żywnościowe  sypkie  i  przetwory; 

Część    II: Mięso zwierząt  rzeźnych oraz wędlin; 

Część    III: Pieczywo i wyroby  cukiernicze; 

Część    IV: Drób i wyroby  drobiarskie; 

Część    V: Ryby i przetwory  rybne; 

Część    VI: Jaja  świeże; 

Część    VII: Mrożonki warzywne i owocowe; 

Część    VIII: Mleko i nabiał; 

Część    IX: Warzywa i owoce świeże. 

Wykonawca może złożyć  ofertę  na  całość  zamówienia lub  na  wybraną  część. 

2. Wykonawca  będzie  dostarczał  artykuły  żywnościowe  będące  przedmiotem  zamówienia  

sukcesywnie, zgodnie  ze  składanymi  zamówieniami. Dostawa przedmiotu  zamówienia do 

siedziby  zamawiającego  musi  nastąpić  nie  później  niż  w  ciągu  48 godzin od  

zamówienia  telefonicznego od poniedziałku do piątku w  godzinach od 6:00 do 12:00,  

z zastrzeżeniem godzin dostaw zamówienia  dla poszczególnych części: 

II, III, IV, VIII, IX – w godzinach 6:00-7:30,   I, V, VI, VII w godzinach 6:00 - 12:00. 

2.1.Każdy  artykuł  żywnościowy  musi  posiadać  fabrycznie  jednostkowe  opakowanie. 

2.2.Wykonawca  zapewnia , że  dostarczane  artykuły  żywnościowe  będą  należytej  jakości  oraz, 

że  będą  dostarczane  w  oryginalnych  i  nienaruszonych  opakowaniach  nie  później  niż  w  połowie  

okresu  przydatności  do  spożycia  przewidzianego  dla  danego  produktu. Mięso, drób, wędliny  nie  

mogą  być  mrożone. 

2.3.Jeżeli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  zostały  wskazane  znaki  towarowe , parametry  lub  

pochodzenie  przedmiotu  zamówienia , w  domyśle , wskazaniu  takiemu  każdorazowo  towarzyszy  

sformułowanie: lub  równoważny. 

2.4.Zgodnie  z  art.29 ust 3  ustawy Pzp  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie produktów  

równoważnych  na  cały  asortyment  stanowiący  przedmiot  zamówienia  tj.  produktów  innych  
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producentów  niż  wymienione  w  dokumentach  z  zastrzeżeniem , by  ich  minimalne  parametry  

jakościowe  nie  były  gorsze  niż  parametry  i  cechy  wskazanych  produktów. 

2.5.Gramatura  oferowanego  produktu  równoważnego  nie  może  być  niższa  niż  gramatura  

produktu  wskazanego  w  formularzu.  Zaoferowane  produkty  równoważne  muszą  posiadać   

te  same  walory  organoleptyczne ( smak , zapach , barwa , estetyka, konsystencja )  oraz  zawierać  w  

swoim  składzie  te  same  surowce  użyte  do  produkcji, co  produkt  określony  przez  

Zamawiającego. 

2.6.Zgodnie  z  art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca , który powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają  wymagania opisane  przez  

Zamawiającego.  

W przypadku gdy  wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi  znaleźć  się  

w  ofercie. Opis parametrów produktu równoważnego należy zamieścić w   tabeli  stanowiącej  

załącznik do    formularza  ofertowego. Jeżeli  wykonawca  nie  zamieści w złożonej  ofercie nazwy  

i opisu proponowanego produktu równoważnego Zamawiający uzna to jako tożsame  

z  zaproponowaniem  przez  Wykonawcę  produktu opisanego przez Zamawiającego. 

2.7.W  przypadku  wątpliwości Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć na  żądanie 

Zamawiającego  próbki produktów  równoważnych  w  terminie  nie  dłuższym  niż 3 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego stosownego  wezwania, na koszt Wykonawcy. 

2.8.Jeżeli  zaoferowane  artykuły  będą  posiadały  parametry  gorsze  od  wymaganych  w  opisie  

przedmiotu  zamówienia , Zamawiający  odrzuci  ofertę  na  podstawie  art. 89 ust. 1pkt 2 ustawy   

Prawo  zamówień publicznych. 

2.9.Ciężar  udowodnienia, że  zaoferowane  przez  Wykonawcę  artykuły  odpowiadają  wymaganiom  

wskazanym  przez  Zamawiającego, spoczywa  na  Wykonawcy. 

2.10.W przypadku  nieodpowiedniego  oznakowania  środków  spożywczych  lub  przekroczonym  

terminie  przydatności  do  spożycia  nastąpi  odmowa  przyjęcia, odnotowana  w  formularzu  

reklamacyjnym. W przypadku  uwzględnienia reklamacji  towaru, Wykonawca zobowiązany jest do  

jego  wymiany  na  towar  wolny  od  wad, w  ilościach  zakwestionowanych przez  Zamawiającego  

na  własny  koszt w  ciągu  2 godzin od  dostawy towaru w przypadku, gdy produkty żywnościowe 

będą  wykorzystane do przygotowania posiłków w dniu  dostawy i  w  przeciągu  6 godzin  gdy 

produkty żywnościowe  będą  wykorzystane  do przygotowania posiłków w  dniu następnym.  

W przypadku , gdyby wykonawca  w  określonym  wyżej   czasie nie  dostarczył zakwestionowanego  

towaru, Zamawiający  ma  prawo  zakupu  awaryjnego u innego  dostawcy. Ewentualne różnice   

w  cenie zapłaconej u dostawcy, u którego  dokonano  awaryjnego  zakupu towaru w stosunku do cen 

należnych z tytułu zawartej umowy pokrywa Wykonawca.  

3.Zamawiający   dopuszcza  składanie  ofert  częściowych. 

4.Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej. 

5.Zamawiający  nie  zamierza  ustanawiać dynamicznego  systemu  zakupów. 

6.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  wielkości  udzielonego  zamówienia  w  

przypadku  zmiany  potrzeb  na  zakup  asortymentów  będących  przedmiotem  zamówienia  w  

niniejszej  specyfikacji. 

7.Zamawiający  nie  przewiduje  waloryzacji  cen  w  trakcie  realizacji  umowy. 

 

III. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA   

Od  dnia  zawarcia umowy  do dnia 18.06.2021 r.    

 

IV. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 

WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 
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1. O  zamówienie  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy , którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2)   spełniają  warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku 

udziału w  postępowaniu w tym zakresie; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;  

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art.24 ust.1 oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się:     

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw   

wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

          a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 

1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z  

2019r. poz. 1468 i 1495),  

           b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny,  

          c) skarbowe,  

           d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, 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 13;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  
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8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 

lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

       o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019r. poz. 628 i poz. 

1214);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

      o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369, 1571 i 1667), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2019r. poz. 498, 912,1495 i 1655). 

5. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24         

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  lub ust.5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego  środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Art. 24 

ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt. 6 SIWZ. 

8. W przypadkach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zmówienia nie zakłóci konkurencji. 
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9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w 

oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V 

SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 

warunki wykonawca spełnił.  

10. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 

z postępowania. 

 

V. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do SIWZ, przy czym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wyłącznie w przypadku, gdy 

Zamawiający określił szczegółowy/e warunek/warunki udziału w postępowaniu.  

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

o którym mowa w ust. 1  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie 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. 

 

3. Zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy PZP  Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art.25 ust.1 pkt 3 ustawy. 

 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania  na wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następującego dokumentu : 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. 

 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.5 składa dokument  lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

7. Dokument, o którym mowa w ust.6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 
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8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust.7 stosuje się odpowiednio. 

 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

10.  Ponadto Wykonawca  w ofercie składa : 

1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby lub osób do złożenia oferty, o ile 

uprawnienie tej osoby lub osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 

3) oświadczenie dotyczące wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ; 

4) w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia odrębnie dla każdej części dokumentów wymienionych 

w pkt. 10. 1), 10. 2) i 10. 3) oraz załącznika wskazanego w punkcie V.1. 

 

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art.86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, 

którego treść zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 

pkt. 11  składa każdy z Wykonawców. 

 

13. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy 

występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

14. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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15. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

16. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy 

 

VI. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT. 

 

1.Wykonawca  ma  prawo  złożyć  tylko  jedną  ofertę na  każdą  część  przedmiotu  zamówienia 

2.Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ. 

3.Załączniki  do  oferty  należy  złożyć  w  kolejności  wg Formularza  ofertowego  

stanowiącego  załącznik nr 1  do  niniejszej  SIWZ, wraz z załącznikiem do formularza 

ofertowego – wybrana część od I-IX. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

5. Oferta  musi  być  napisana  w  języku  polskim   oraz  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  

reprezentowania  firmy  i  zaciągania  zobowiązań w  wysokości  odpowiadającej  ofercie.     

 6.Zamawiający  zaleca  aby  każda  zapisana  strona  oferty  (wraz z  załącznikami  do  oferty)  była  

ponumerowana  kolejnymi  numerami.   

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust 3 

ustawy.  

8.  Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo) winno być dołączone do oferty, jeżeli oferta 

jest podpisana przez osobę lub osoby inne niż wskazane we właściwym rejestrze lub w centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jako uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Takie pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność przez notariusza.  

9. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach oferty) winny być podpisane 

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

10. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość trwale 

spięta.  

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zmówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z póź. zm.) składane  

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zmówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 

z nich dotyczą. 

13.Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

14.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   

 

VIII. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

IX. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT. 

1.Ofertę  należy  złożyć  w  dwóch  zamkniętych  kopertach (jedna w drugiej) w Sekretariacie   

w  terminie  do  18.08.2020 r. do  godz. 8:45. 

1.1.Kopertę  zewnętrzną  należy  zaadresować  jak  niżej: 

„Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy 

ul. Rajska 1, 85-485  Bydgoszcz - Oferta  w  postępowaniu: Sukcesywna  dostawa  artykułów  

żywnościowych dla Kujawsko – Pomorskiego  Centrum  Kształcenia Zawodowego w 

Bydgoszczy,  nie otwierać  przed  18.08.2020 r.  godz. 9:00”. 

1.2.Kopertę  wewnętrzną  należy  zaadresować  jak w punkcie 1.1  oraz  wskazać  oznaczenie  

wykonawcy  składającego  ofertę. 

1.3.Oferta złożona po terminie  zostanie zwrócona  Wykonawcy  bez  otwierania  po  upływie  terminu  

przewidzianego  na  wniesienie  protestu. 

2.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu   18.08.2020r. o godzinie  9:00 w  siedzibie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zamawiającego. 

2.1.Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia  ofert.  

2.2 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje , o których mowa w art.86 ust 4 ustawy 

Pzp. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na  stronie  oodz.bydgoszcz.pl informacje 

dotyczące: 

3.1. Kwoty jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3.2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3.3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i  warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA  SIĘ   

Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  

ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  I  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB  

DOKUMENTÓW 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu 
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środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną; 

2. Oferty z załącznikami oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy, składa się pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnień 

(złożenia, uzupełnienia, poprawiania) dokumentów / oświadczeń w ramach procedury określonej 

art. 26 ust. 3 i ust. 3a, art. 26 ust. 4 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Oświadczenia , wnioski , zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy   

przekazują  faxem  na  numer telefonu  52 340 26 26 albo drogą  elektroniczną za  pośrednictwem  

e-maila na  adres oodz@onet.pl. 

5. Wykonawca może  zwracać  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  

Istotnych  Warunków  Zamówienia nie  później  niż  na  2  dni  robocze  przed  upływem  

terminu  składania  ofert. 

6. 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 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 2.  

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy stosuje się 

odpowiednio.  

11. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

12.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na 

stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej 

stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.  

13. Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ. 

14. Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami  jest przewodniczący komisji 

– Mariola Tomaszewicz  albo  członek  komisji  Halina Polasik, pod numerami telefonów: 

52 327 75 35, 514 194 355. 

 

XI. MODYFIKACJA  I  WYCOFANIE  OFERTY. 

mailto:oodz@onet.pl
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1.Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany , poprawki , modyfikacje i  uzupełnienia  złożonej  oferty  

pod  warunkiem, że  Zamawiający  otrzyma  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed  

terminem  składania  ofert. 

2.Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  wg  tych  samych  zasad  jak  

składana  oferta tj. w  zamkniętej  kopercie odpowiednio  oznakowanej  z  dopiskiem  „ZMIANA”. 

3.Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z  postępowania  

poprzez  złożenie  powiadomienia  wg  takich  samych  zasad  jak  wprowadzenie  zmian  z  napisem  

na  kopercie  „WYCOFANE”. 

 

XII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY.          

1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z terminowym  

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane przepisami podatki  

i opłaty, w tym podatek VAT, jak również obejmować  wszelkie  koszty , jakie  poniesie  Wykonawca  

z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia  

oraz  innych  elementów  zamówienia , a także  koszty  związane  z  ewentualnym  ryzykiem  

wynikającym  z  okoliczności , których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawierania  umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i wyliczenia wartości według wzoru określonego  

w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, stosownie do wybranej części 

zamówienia. Wszystkie wartości powinny być określone z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku.  

3. Cena  powinna  zostać  wyrażona  w  złotych  polskich   cyfrowo,  a podliczona  wartość  netto, 

brutto, stawka podatku VAT cyfrowo  i  słownie. 

 

XIII. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  

PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  

I  SPOSOBU  OCENY  OFERTY.  – 

1. Cena (brutto) A(x) – 60% 

2. Termin płatności B(x) – 40 % 

Ad.1 Cena: 

a) przyjmuje się że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma oferta, której cena będzie 

najniższa w danej części, 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

cena min 

A (x) = ---------------------------- x 100 pkt x 60% 

            Cena oferty badanej 

gdzie: 

A(x) –     ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny 

Cena min - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część 

Cena (x) – cena brutto badanej oferty 

Ad. 2. Termin płatności – B (x) gdzie: 

B (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności: 

7 dni – 0 pkt 

14 dni – 10 pkt 

21 dni – 20 pkt 

30 dni – 40 pkt 
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Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wg 

wzoru: 

C= A + B 

1.Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował   kryterium: ceny  ofertowej (przy  jej  

wadze 60 %) i terminu płatności (przy jego wadze 40 %). Ocena  dokonywana  będzie  przez  

Zamawiającego  przy  założeniu, że  oferta  nie  odrzucona , zawierająca  najniższą  cenę i najdłuższy 

termin płatności jest  ofertą  najkorzystniejszą. 

2.Porównanie  cen  ofertowych  złożonych  ofert  będzie  dokonana  wg  poniższego  wzoru: 

P - łączna  ocena  oferty      

 najniższa  oferowana  cena 

P  =                       x  100pkt   

             cena  badanej  oferty 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów. 

4.W sytuacji  gdy  Zamawiający  nie  będzie  mógł  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej   

ze  względu  na  to , że  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie , wezwie  on   wykonawców , 

którzy  złożyli  oferty, do  złożenia  w  określonym  przez  niego  terminie  ofert  dodatkowych. 

5.Wykonawcy  składający  oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż   

zaoferowane  w  złożonych  ofertach. 

 

XIV. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH , JAKIE  POWINNY  ZOSTAC  

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY   

W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia  

wykonawców,  którzy  złożyli  oferty o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, podając  nazwę firmy, 

adres  wykonawcy  i  zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  oraz   

w miejscu  publicznie  dostępnym  w siedzibie  Zamawiającego. 

2.Zamawiający  powiadomi  wybranego  Wykonawcę  o  miejscu  i  terminie  podpisania  umowy. 

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym 

postępowaniu.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

1) złożono tylko jedną ofertę,  

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

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.  

8. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
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należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie 

składający ofertę solidarnie odpowiadają za zobowiązania wobec Zamawiającego z tytułu realizacji 

umowy. 

9. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, 

przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą 

Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi 

inaczej. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

ZAMAWIAJĄCY  NIE  BĘDZIE  WYMAGAŁ  WNIESIENIA  ZABEZPIECZENIA  

NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY. 

 

XVI. ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY. 

1.Termin  płatności – do 30 dni  od  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  fakturą  do  

siedziby  Zamawiającego – (data wpływu faktury).   

2.Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  

na  własny  koszt   nie  później  niż  w ciągu  48 godzin  po  telefonicznym lub mailowym 

(internat@oodz.bydgoszcz.pl) złożeniu zamówienia. 

3.Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  za opóźnienie  terminu dostawy, za każdy  

dzień opóźnienia  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia całkowitego brutto. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę  umowną  w  wysokości  20 % należnego wynagrodzenia brutto w razie 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4.Zamawiający ma prawo od  umowy  odstąpić jeżeli; 

4.1 Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy  przekroczy  3  dni. 

4.2. Trzykrotnie  nałożono  na  Wykonawcę  karę  umowną  za  opóźnienie  terminu dostawy. 

4.3.Dwukrotnej uzasadnionej reklamacji Zamawiającego w zakresie jakości przedmiotu umowy. 

5.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  

WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy.  

 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  

mailto:internat@oodz.bydgoszcz.pl
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) odrzucenia oferty odwołującego,  

4) opisu przedmiotu zamówienia,  

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.  

 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

 8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej.  

 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 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. 

 

 11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu.  

 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego.  

 

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
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16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi  

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

17. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 

Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez 

Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o prokuratorze.  

 

18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 t.j.) zawiera szczegółowe regulacje prawne dotyczące środków ochrony 

prawnej. 

 

XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH  

Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

 

XIX. INFROMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36 A UST 2  

 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania  przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ 

PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE 

ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB 

SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA  

Nie dotyczy.  

 

XXI. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH 

PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB 

PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI 

PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE 

INFORMACJE  

Nie dotyczy.  

 

XXII. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA 

WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143A UST. 3  

Nie dotyczy.  

 

XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych, zgodnie z następującym podziałem:  

 

1) Część I pn. .,,Produkty żywnościowe sypkie i przetwory’’,  

2) część II pn. ,, Mięso zwierząt rzeźnych oraz wędlin’’,  
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3) część III pn. ,, Pieczywo i wyroby cukiernicze’’,  

4) część IV pn. ,, Drób i wyroby drobiarskie’’;  

5) część V pn. ,, Ryby i przetwory rybne’’;  

6) część VI pn. ,, Jaja świeże’’;  

7) część VII  pn. ,, Mrożonki warzywne i owocowe’’;   

8) część VIII. pn. ,,Mleko i nabiał’’; 

9) część IX pn. „Warzywa i owoce świeże”. 

 

Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji, w wyniku czego 

wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówionych produktów. Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu powyższych zmian. 

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonywania przesunięć ilościowych między 

pozycjami w kalkulacji cenowej w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem,  

iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 

 

XXIV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE 

UMOWY RAMOWEJ  

Nie dotyczy.  

 

XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 

XXVI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

XXVII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO  

Strona internetowa:  oodz.bydgoszcz.pl 

Adres e-mail: oodz@onet.pl 

 

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH  

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

 

XXIX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

XXX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 93 UST. 4 USTAWY PZP.  

 

XXXI. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY  
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Nie dotyczy.  

 

XXXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

29 UST 4 USTAWY  

 

XXXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA 

INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE W POSTACI KATALOGU 

ELEKTRONICZNEGO ANI DOŁĄCZENIA KATALOGU ELEKTRONICZNEGO DO 

OFERTY  

 

XXXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  

w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów wyboru  

i sposobu oceny ofert.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity)  oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.  

z 2019r., poz. 1145 z późn. zm..).  

 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie 

internetowej Zamawiającego: oodz.bydgoszcz.pl 

 

 

4. Klauzula informacyjna  

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, reprezentowany przez Dyrektora Mariusza 

Klimczewskiego, tel. 52 327 73 46. 

2) został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, kontakt:  

e-mail: iod@oodz.bydgoszcz.pl, Tel. 52 327 73 46. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa 

artykułów żywnościowych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Bydgoszczy’’  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) dalej „ustawa 

Pzp”;   

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;   

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;   

8) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ; 

 − 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 **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 − 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. 

_____________________  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

XXXV. ZAŁĄCZNIKI:    

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikiem - wybraną częścią/ami oferty (I-IX); 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu;  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO. 

Załącznik nr 5 –  projekt umowy. 

 

 

 

 

 

 


