
  

 

 

 

Data: 18.11 2020 r.   

Zatwierdzam: Magdalena Sakowska –  

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej 

 im. św. Jana Kantego w Wojniczu na rok kalendarzowy 2021” 

 

1.1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. Gmina Wojnicz z siedzibą w Wojniczu, ul. Rynek 1, NIP: 873-263-01-30 - Szkoła Podstawowa im. św. Jana 

Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz, NIP: 8732632844, REGON: 000718460, 

reprezentowana przez Magdalena Sakowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego 

w Wojniczu.  

1.2. Mail: sp.wojnicz@interia.pl 

1.3. Strona internetowa Zamawiającego: https://jkanty.wixsite.com/spwojnicz 

 

2.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) – zwaną dalej PZP.  

2.2. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

3.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki 

szkolnej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu na rok kalendarzowy 2021. Zamówienie 

zostało podzielone na 7 części, tj: 

1) Część 1 – Artykuły spożywcze (różne) 

2) Część 2 – Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny 

3) Część 3 – Warzywa i owoce świeże, kiszonki, jaja 

4) Część 4 – Ryby mrożone, lody, mrożonki owocowe i warzywne 

5) Część 5 – Produkty gastronomiczne 

6) Część 6 – Pieczywo świeże, wyroby  piekarskie i ciastkarskie 

7) Część 7 – Mleko i produkty mleczarskie 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części znajduje się w formularzu 

asortymentowo-cenowym tj. załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy tj. w załączniku nr 3 do 

SIWZ.  



 

3.4. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego 

w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie 

lub mailem lub faksem przez przedstawiciela szkoły. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie 

wykonane dostawy. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek 

nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produkty, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, 

patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednakże zachowane muszą być normy, 

parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego artykuły 

wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia  stanowią 

minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny 

ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne 

artykułów muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, 

że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

wskazał marki lub nazwy handlowe w innych przypadkach określa to klasę produktu, będącego przedmiotem 

zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne 

nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 

3.7 Kody CPV: 

Część 1 – Artykuły spożywcze (różne) – 15800000-6 

Część 2 – Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny – 15100000-9 

Część 3 – Warzywa i owoce świeże, kiszonki, jaja – 15300000-1, 03142500-3 

Część 4 – Ryby mrożone, lody, mrożonki owocowe i warzywne – 15200000-0, 15300000-1 

Część 5 – Produkty gastronomiczne – 15800000-6 

Część 6 – Pieczywo świeże, wyroby  piekarskie i ciastkarskie – 15800000-6 

Część 7 – Mleko i produkty mleczarskie – 15500000-3 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

4.1. Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. lub do czasu wyczerpania wartości Umowy, 

z przerwą w okresie ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz innych przerw wynikających 

z organizacji roku szkolnego. 

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu trwania umowy na okres maksymalnie do 6 miesięcy 

w sytuacji niewykorzystania całości wartości umowy. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 



 

• nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2. 

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW: 

5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z 

postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.  

5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.  

5.2.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5.3. Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO: 

6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

6.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile 

dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla danej osoby.  

6.1.2. Dokumenty ofertowe: 

6.1.2.1. formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – wypełniony i podpisany; 

6.1.2.2. formularz asortymentowo-cenowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony 

i podpisany; 

UWAGA! z uwagi na charakter formularza ofertowego i formularza asortymentowo-

cenowego jako elementu oświadczenia woli wykonawcy w niniejszym postępowaniu, ich 

nie przedłożenie, albo przedłożenie z błędami skutkującymi np. odmiennym zakresem 

realizacji zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty bez wzywania do ich 

uzupełnienia, o ile nie będzie możliwe poprawienie omyłek w trybie określonym ustawą 

PZP. 

6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 

6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 

6.1.4. Wzór oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.   

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

mowa w pkt 6.1.3.  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również 

wspólników spółki cywilnej). 



 

6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez 

wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie 

pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego.  

6.3. Forma dokumentów: 

6.3.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy kopii wyciągów z 

odpowiednich rejestrów). 

6.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał). 

6.3.3. Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy składane są w formie 

pisemnej (oryginał). 

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

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW:  

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na 

adres wskazany w pkt 1 SIWZ) lub elektronicznie (na adres mailowy: sp.wojnicz@interia.pl) za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również 

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 PZP), dla których przewidziana jest 

wyłącznie forma pisemna.  

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień lub informacji. 

7.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Anna Sumara.  

7.4. Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami 

w żadnej sprawie. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

8.1. Nie dotyczy.  

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydzieści dni) od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

 



 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami ustawy oraz 

postanowieniami niniejszej SIWZ. 

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w 

języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

10.3. Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem.  

10.4. Oferta powinna być podpisana  przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym 

rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). 

Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do 

podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.5. Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10.6. Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer 

strony/liczba wszystkich stron. 

10.7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę. 

10.8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie 

później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży 

obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania 

zastrzeżenia za nieskuteczne.  

10.9. Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia 

ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób: 

„Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej 

im. św. Jana Kantego w Wojniczu na rok kalendarzowy 2021” 

Nie otwierać przed dniem: 26.11.2020 r. godz.: 12:00 

 oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

10.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego 

powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., 

przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”. 

10.11. Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., 

przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”. 

10.12. Oferta złożona  po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy.   

10.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie 

spełniać następujące wymagania:  



 

10.13.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, 

wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres 

do korespondencji oraz numer faksu; 

10.13.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w 

postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ; 

10.13.3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć 

informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej; 

10.13.4. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.  

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

11.1. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 

Wojnicz (Sekretariat). Sekretariat czynny jest w godzinach od 7:30-15:00.  

11.2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 26.11.2020 r. godz. 12:00 

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do wskazanego miejsca. 

11.3. Miejsce otwarcia ofert: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 

Wojnicz, Sekretariat.  

11.4. Termin otwarcia ofert: 26.11.2020 r. godz. 12:15 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

12.1. Cenę (wynagrodzenie) w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego 

określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

12.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania 

ofert. 

12.3. UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie 

oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia 

będą spoczywać na wykonawcy. 



 

12.4. Wskazana cena (wynagrodzenie) ma charakter ryczałtowy.  

12.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

12.6. Podana cena ofertowa zamieszczona w Formularzu ofertowym będzie niezmienna przez cały okres 

obowiązywania umowy podobnie ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę zostaną przyjęte na okres 

ważności umowy. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT: 

Liczone oddzielnie dla każdej części: 

13.1. Cena ofertowa brutto – 100 % znaczenia (Wc) 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: 

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt 

WC – wartość punktowa ceny brutto 

Cn – cena brutto najniższa 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z 

zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

14.2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą 

okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 

14.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki 

cywilnej (w przypadku oferty wspólnej). 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 

15.1. Nie dotyczy.  

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

16.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

 



 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

17.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek 

ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy. 

 

18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy wykonawców będących osobami 

fizycznymi: 

18.1. Zamawiający informuje, że:  

18.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.  

18.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: sp.wojnicz@interia.pl 

18.2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

18.2.2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3  PZP oraz odpowiednie organy 

kontrole w zakresie ich kompetencji;   

18.2.3. 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. Dane te mogą być przechowywane 

przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej 

ustawy.  

18.2.4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

PZP;   

18.2.5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany.  

18.2.6. posiada Pani/Pan: 

• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania) 

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (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);   

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; 

18.2.8. nie przysługuje Pani/Panu: 



 

• prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych; 

• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

zamawiającym.  

18.3. Ponadto Zamawiający informuje, iż:  

18.3.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu; 

18.3.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

 

19. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA: 

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

19.2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. 

19.3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

19.4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.  

19.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.  

19.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

19.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane. 

19.8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 

19.9. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które można złożyć ofertę.  

 

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

21.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy / Opis przedmiotu zamówienia 

21.2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 

21.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

21.4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia 

 

 


