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  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:  Dostawa artykułów spożywczych do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „SYRENA”  

                          w Mielnie na rok 2022 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: 2 / ZP /2021  TRYB PODSTAWOWY  

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 24.10.2019 poz.2019),  
zwana dalej ustawą Pzp 

 

                                                                                Zatwierdził, Mielno dnia 30.11.2021 
                                                                                Dyrektor Waldemar Andrzejewski  
 
                                                                                 ………………………………………. 
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DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA”  

ul. Piastów 10, 76-032 Mielno  
NIP: 525-22-48-481; REGON:320932575; BDO: 000073846 
sekretariat@syrena-mielno.pl 

 
2. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z 

wykonawcami: 
Sylwia Lipnicka w zakresie formalnym tel. 94 3166493 , 
e-mail: slipnicka@syrena-mielno.pl  
Małgorzata Kołodziejczyk-Jorge w zakresie  przedmiotu zamówienia- 
merytorycznym  tel. 943166422;  
e-mail: mkolodziejczyk-jorge@syrena-mielno.pl 

 
UWAGA: 

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach  
7.30-15.00 

Wykonawca otrzymuje wraz  SWZ załączniki :  
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia formularz ofertowy  
2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

                 2.1 Część 1 Produkty mleczarskie  
                 2.2 Część 2 Mięso i jego przetwory  
                 2.3 Część 3 Ryby świeże , przetworzone i konserwowe  
                 2.4 Część 4 Produkty głęboko mrożone  
                 2.5 Część 5 Różne produkty spożywcze , mączne  
                 2.5 Część 6 Pieczywo , świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  
                 2.7 Część 7 Warzywa świeże i owoce  

3) Załączniki nr 3  – Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełnienia warunków  
w postepowaniu , 

4) Załącznik nr 3a -  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z 
postępowania  

5) Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw  
6) Załącznik nr 5– Projekt umowy  
7) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
8) Załącznik nr 7- Klauzula przetwarzania danych 

 

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 
Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia  
www.syrena.ta.pl 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z 
wykorzystaniem miniPortalu  www.miniportal.gov.pl 
 
 
 

http://www.swk.med.pl/
http://www.miniportal.gov.pl/
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DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez prowadzenia 

negocjacji  na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019  
( dz.U z 2019 r. poz 2019 z póżn.zm ) zwanej dalej Ustawą Pzp oraz 
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
( Dz.U . z 2020 r. poz 2415).   Właściwą procedurą do przeprowadzenia 
niniejszego postepowania są przepisy dla zamówień nie przekraczających 
kwotę 214 000,00 Euro. 

2. W sprawach , które nie zostały  uregulowane z niniejszej SWZ , mają 
zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy 

 
 

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych  do Ośrodka 

Rehabiltacyjno-Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie na rok 2022. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia i sposobu jego 
wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest  w SWZ zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w zał. Nr.2.1 do Nr. 2.7 Formularz Cenowy do niniejszej 
specyfikacji oraz w projekcie umowy zwanych dalej „Projekt umowy” 
  

2. Zamówienia składa się z następujących części :  
 

 2.1 Część 1 Produkty mleczarskie (CPV) 15500000-3 
 2.2 Część 2 Mięso i jego przetwory (CPV) 15100000-9 
 2.3 Część 3 Ryby świeże , przetworzone i konserwowe (CPV) 15200000-0 
 2.4 Część 4 Produkty głęboko mrożone (CPV) 15896000-5 
 2.5 Część 5 Różne produkty spożywcze , mączne (CPV) 15800000-6 
 2.5 Część 6 Pieczywo , świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV) 15810000-9 
 2.7 Część 7 Warzywa świeże i owoce (CPV) 15300000-1 
 
3. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień publicznych (CPV) 15800000-6 
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.  
5. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

oznacza to, że  zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne 

wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny 

proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym 

zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).  
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6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym 
niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem udzielanym w częściach , z których 
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.   

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych 

części.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
13. Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SWZ, przez 

Wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z przedmiotem 

umów o podwykonawstwo. Zamawiający nie będzie badał, czy wobec 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp 

14. Zamawiający może unieważnić postępowanie zgodnie z art. 310 Pzp. 

 
 

DZIAŁ V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie będzie realizowane w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022 od dnia 
zawarcia umowy. Dostawy  będą świadczone za zasadach określonych w umowie.  
 
 

DZIAŁ VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
3. Zamawiający na podstawie  art. 455.1.2  Pzp przewiduje możliwość dokonania 

zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie  
zamówienia. 

4. Postanowienia umowy zawarto w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 
do SWZ. 

 
 

DZIAŁ VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

  Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. We wszelkiej 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

3) 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 
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 
150 MB. 

5) 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. 

 

2.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert) 

 
a) W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, lub pytań do 

SWZ drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: slipnicka@syrena-mielno.pl, 

Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest konieczne 

złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na tym dokumencie). 

b) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania -odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Za datę przekazania 
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Osoby wyznaczone do 
komunikacji z Wykonawcą: Lipnicka Sylwia, Małgorzata Kołodziejczyk-Jorge 
adres e-mail : slipnicka@syrena-mielno.pl, mkolodziejczyk-jorge@syrena-
mielno.pl 

 

DZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania z ofertą wynosi 30dni . Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.  
2. Przedłużenie terminu związania z ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
 
 

mailto:slipnicka@syrena-mielno.pl


SWZ                                        Nr   2/ZP/2021          
  

 

                         Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA”  
                                         ul. Piastów 10, 76-032 Mielno  
 

6 
 

 
 

DZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Przygotowanie oferty: 
 

1) Wraz z ofertą !! , której wzór stanowi załącznik nr 1 Formularz ofertowy  do 
SWZ, wykonawca składa: 

-    wypełniony i podpisany – Opis przedmiotu zamówienia dla danej części   
      Formularz  cenowy  załącznik nr 2 do SWZ  
 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
SWZ załącznik  nr 3 i załącznik nr 3a  

 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie 
uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do 
składania oferty w imieniu Wykonawcy 

 Dokument potwierdzający wniesienie WADIUM 
 Załącznik nr 7 Klauzula przetwarzania danych  
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. 

Złożenie większej liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne lub innej oferty wariantowej , spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej 
części zamówienia.  

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
4) Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 274 UST. 1 PZP, zastosuje 

procedurę przewidzianą w tym przepisie ,, Zamawiający wzywa wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych i przedmiotowych  
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że 
zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków 
dowodowych. 

5) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
6) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 

7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.  

8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w 
szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
 

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi 
spełniać następujące warunki:  

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. 
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3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do 
oferty. 

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 
 

DZIAŁ XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Sposób złożenia oferty: 

1.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty , 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postepowania . W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres skrzynki pocztowej lub skrzynki ePUAP , na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem.   

1.2 Oferta musi być sporządzona według załączników w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy. 

1.3 Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016r „ o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej  (Dz.U. z 2020.0.1173) oraz przesłane za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

1.4 W postępowaniach poniżej progów unijnych wykonawca może złożyć ofertę w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. W przypadku formy 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, postać elektroniczna 

oświadczenia woli jest opatrywana podpisem zaufanym. Podpis zaufany nie 

jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest formą, która jest 

dopuszczalna w postępowaniach tzw krajowych a korzystanie z niego możliwe 

jest jedynie z  wykorzystaniem systemu teleinformatycznego pozwalającego 

na użycie pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji 

Systemem zapewniającym możliwość wykorzystania podpisu zaufanego jest 

w Polsce system ePUAP.  

1.5 Z kolei podpis osobisty, to zgodnie z art 2 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 

2010 r o dowodach osobistych (Dz U z 2020 r poz 332 podpis osobisty to 

zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art 3 pkt 11 rozporządzenia 

eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 

1.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w następujących formatach przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, , i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
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złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

1.7 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U.2020.0.1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

1.8 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na 

miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu  

  ( httpps://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf) 

1.9  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty 

1.10 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. 

1.11 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania).  

1.12 Jeżeli dokumenty lub oświadczenia zostały wystawione jako dokumenty 

w postaci papierowej , przekazuje się poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopie takiego dokumentu tj. elektroniczna kopię opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(par.6 ust 2-3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej)  

 

2 Ofertę oraz dokumenty , oświadczenia składane razem z ofertą  należy składać 
za pośrednictwem miniPortalu  do dnia 13.12.2021 do godz. 10.00  

 
 

DZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Portalu w dniu 13.12.2021  

o godz, 10.30  zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.  
2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa 

przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.  
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  



SWZ                                        Nr   2/ZP/2021          
  

 

                         Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA”  
                                         ul. Piastów 10, 76-032 Mielno  
 

9 
 

4. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
 

DZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 i 109 
USTAWY PZP 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie 

przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp: 
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
b) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

c) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
d) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
e) 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, 

f) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

g) 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. poz. 769), 

h) 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, 

i) 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; 
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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 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; 

6. Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie 
przesłanek, o których mowa w art. 109 pkt 7  ustawy Pzp: który, z przyczyn 
leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

 

DZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY   

 
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, zgodnie ze wzorem formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. 
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość 

VAT. 
5. Rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym , a Wykonawcą  będą  prowadzone  w  

walucie  PLN.  Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
6. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
7. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji 

zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.  
8. Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty 
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jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu 
zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę 
przed złożeniem oferty. 

9. Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 
 

 

DZIAŁ XV. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 
1. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 
 
 
 

LP KRYTERIUM WAGA% 

1 
Cena 

      oddzielnie dla każdej     
         części zamówienia  

100% 

 
 
3. Ocena ofert w kryterium cena brutto dokonywana będzie wg. poniższego wzoru :  

 

 

                                   
                   Cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie  

ilość punktów =     ------------------------------------------------------------------------------- x100     

                                                       Cena  brutto oferty badanej 

 
 

 
4. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu będzie miała oferta która zdobędzie 

najwięcej punktów  z kryteriów określonych w pkt 3 . Każdy Wykonawca może 

zdobyć maksymalnie 100 punktów. 

5. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania 

arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa 

netto została podana prawidłowo. 

6. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

7. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów 
określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, 
udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył. 

 



SWZ                                        Nr   2/ZP/2021          
  

 

                         Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA”  
                                         ul. Piastów 10, 76-032 Mielno  
 

12 
 

 
 
 
 
 
 

DZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 
1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie 
internetowej www.syrena.ta.pl w zakładce „ PRZETARGI „ 

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, 
którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy 
składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę 
regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana. 

4. Wykonawca, który wygra zamówienie zobowiązany jest dostarczyć podpisaną 
umowę wg załączonego wzoru, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

5. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta wg. projektu umowy  w 
sprawie zamówienia publicznego stanowiąca  - Załącznik nr 5 do SWZ 

6. Wykonawca akceptuje treść Projektu umowy oświadczeniem zawartym w 
treści Formularza oferty. Postanowienia umowy zawarte są w Projekcie 
umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę 
postanowień Projektu umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.  

 
 

DZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych 

dla wartości zamówienia nieprzekraczającej progu unijnego. 

 
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w XVII SWZ są: 

a) odwołanie, 

                  b) skarga do sądu. 

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

http://www.syrena.ta.pl/
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postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące 

skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 DZIAŁ XVIII.  WADIUM  

 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.  

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu  składania ofert , wnieść 
wadium stosownie dla każdej z części j.n: 
Część 1 Produkty mleczarskie – 2.800,00 zł.   

  Część 2 Mięso i jego przetwory – 5.200,00 zł 
Część 3 Ryby świeże , przetworzone i konserwowe – 950,00 zł.  
Część 4 Produkty głęboko mrożone- 800,00 zł.  
Część 5 Różne produkty spożywcze , mączne – 3.200,00 zł.  
Część 6 Pieczywo , świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie – 1.600,00 zł.  
Część 7 Warzywa świeże i owoce – 3.600,00 zł 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
2.1 pieniądzu; 
2.2 gwarancjach bankowych;  
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jedn.Dz.U z 2020r. poz. 299). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego  
                             Nr. 19 8581 1014 0700 2014 2000 0004  
                    W tytule przelewu należy wpisać sformułowanie  

    „Wadium w sprawie dostawy artykułów spożywczych część … Nr 2/ZP/2021 ”  
4. Wadium wnoszone w pieniądzu jest skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane 

na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert.  

5. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt. 2.2.2-
2.2.4SWZ , dokument musi być sporządzony w języku polskim , a jego 
beneficjentem musi być Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA” 
ul. Piastów 10, 76-032 Mielno  

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych 
 w pkt. 2.2.2-2.2.4 SWZ musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału , w 
postaci elektronicznej . Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu 
w innej formie np. pisemnej.  

7. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.  
8. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust 1 ust 2 oraz 4-5 

ustawy pzp.  
 

DZIAŁ XIX . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na 
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podstawie informacji zawartych w Oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i 

nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiących Załącznik nr 3 i 3a do 

SWZ 

Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych 

określonych w Rozdziałach XX . Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, 

które nie zostaną odrzucone. 

Etap III Zamawiający stawia warunek by wykonawca był ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. przez okres 

obowiązywania umowy. 

 
 

DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH 

 
1. Do oferty wykonawca dołącza!!! oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego . 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 3 i 3a  do SWZ. 

3. Dokumentu potwierdzającego wniesienie WADIUM. 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
odpowiednio na dzień składania ofert 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 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. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 
ust. 1, 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. 

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi 
następujące dokumenty: 

7.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 
                ( sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem) 

7.2 Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 
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poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej; UWAGA: W przypadku , gdy w postepowaniu zostanie złożona 

tylko jedna oferta dla danej części zamówienia – jedna oferta częściowa , zamawiający nie 
będzie wymagał tego oświadczenia.  
7.3 Oświadczenia wykonawcy o którym mowa w  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp, o zaleganiu i uiszczeniu podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

7.4  Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej Art. 109 ust 1 pkt 4. 

 
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o 
której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia 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 (dalej rozporządzenia) - składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia; 

9.  Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 
§ 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

10.  Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby 
na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

14. 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. 

15. Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z   
      oryginałem. 
16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
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podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej  
      opatrzone kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem  
       osobistym.  
18. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny   
      ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta   
       została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz   
       spełniania warunków udziału w  postępowaniu. 
 
PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia. Należy podać co najmniej 1 dostawę 
artykułów spożywczych odpowiadającą zakresem i wartością brutto 
przedmiotowemu zamówieniu 

     Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, iż dostawy zostały   
     Wykonane  należycie zał. Nr 4 do SWZ. 
2. Zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiający informuje , iż w przypadku 

gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
środki będą niekompletne , zamawiający wezwie do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

 
 

DZIAŁ XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w przedmiotowym postępowaniu.  
 

DZIAŁ XXII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zamawiający informuje, że:   

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania 

jest Zamawiający Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „SYRENA” w Mielnie ul. 

Piastów 10, 76-032 Mielno  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  adres e-mail :  

tzawadzki@syrena-mielno.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : ORW „SYRENA”  

ul. Piastów 10 , 76-032 Mielno 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

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 

mailto:tzawadzki@syrena-mielno.pl
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dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”); 

4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą 

w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz 

odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;  

6. Dane osobowe będą przechowywane, 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. Obowiązek podania 

danych osobowych 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; w odniesieniu 

do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

7. Prawa osób których dane są przetwarzane: 

 prawo dostępu do danych osobowych; 

 prawo do sprostowania 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);  

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 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 ; 

 Art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie 

umowy 

 

 

DZIAŁ XXIII. WYKONAWCA ZAGRANICZNY  

 
Wszystkie postanowienia SWZ dotyczą zarówno Wykonawców krajowych jak  
i zagranicznych.  
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DZIAŁ XXIV. ZAŁĄCZNIKI do SWZ 

 
Integralną część SWZ stanowią załączniki:  
    1)  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia formularz ofertowy  

  2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 
                 2.1 Część 1 Produkty mleczarskie  
                 2.2 Część 2 Mięso i jego przetwory  
                 2.3 Część 3 Ryby świeże , przetworzone i konserwowe  
                 2.4 Część 4 Produkty głęboko mrożone  
                 2.5 Część 5 Różne produkty spożywcze , mączne  
                 2.5 Część 6 Pieczywo , świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  

2.7 Część 7 Warzywa świeże i owoce  
3) Załączniki nr 3  – Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełnienia warunków  

w postepowaniu , 
4) Załącznik nr 3a -  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia  

z  postępowania  
5) Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw  
6) Załącznik nr 5– Projekt umowy  
7) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
8) Załącznik nr 7-  Klauzula przetwarzania danych  

 
 
 
 
 
Komisja Przetargowa:  
 
1.Przewodniczący Komisji – Lipnicka Sylwia      ……………………………………. 
 
2.Członek Komisji – Małgorzata Kołodziejczyk-Jorge ……………………………….. 
 
3.Członek Komisji – Zawadzki Tomasz …………………………………………………. 
 


