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Część I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim,
ul.Szkolna 5;  24-300 Opole Lubelskie;
tel./ fax: 081 827 21 77
strona internetowa Zamawiającego: https:// zs1opolelubelskie.bip.lubelskie.pl
e-mail: zs1opolelub@interia.pl

Niniejsze postepowanie o udzieenie zamowienia publicznego jest prowadzone  na postawie art. 37. ust 2  
     ustawy Prawo zamowień publicznych. 

W związku z powyższuym  wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim,
ul. Tadeusza Kościuszki 4 ,24-300 Opole Lubelskie
tel. (81)  827-00-05
fax. (81) 827-21-49
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były kierowane wyłącznie na w/w 
adres i opatrzone numerem sprawy: ZEAS.271.1.2021
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021r. 
do 31 sierpnia 2022r.“ 

Część II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia  negocjacji,  na podstawie art.  275 ust.  1  ustawy z  dnia  11 września  2019 r.  Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2019 ze zm..).  Postępowanie niniejsze jest
postępowaniem  o  wartości  szacunkowej  nie  przekraczającej  progów unijnych..  Konieczność  ogłoszenia
postępowania w trybie ustawy Pzp wynika z sumowania podobnych rodzajowo zamówień planowanych do
udzielenia w ramach jednostki.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 310

pkt.1 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości  ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego wyłącznie  przez

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Podstawa prawna opracowania SWZ:
8.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019

ze zm..) , zwana w dalszej części niniejszej SWZ ustawą Pzp.
8.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych

środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od
wykonawcy  (Dz.U. 2020, poz.2415);

8.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2453);   

8.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.).
9. Ogłoszenie  o  zamówieniu  w  trybie  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych   w  dniu

28.06.2021 r. pod numerem  2021/BZP 00096570/01 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w
siedzibie Zamawiającego i umieszczone na  stronie internetowej: https://pzp.opolelubelskie.pl/    Uwaga: Aby
znaleźć na platformie zakupowej ZETO niniejsze postępowanie należy z menu po lewej stronie wybrać z za-
kładki „Jednostka”   ZEAS    i przejść do niniejszego postępowania. 

10. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
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11. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym

punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie
wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone
temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 6 części:
 Część I – Różne artykuły spożywcze - artykuły wymienione w załączniku nr 2a do SWZ,
 Część II – Mięso, wyroby wędliniarskie i drób - artykuły wymienione w załączniku nr 2b do SWZ,
 Część III – Warzywa i owoce - artykuły wymienione w załączniku nr 2c do SWZ,
 Część IV – Mrożonki - artykuły wymienione w załączniku nr 2d do SWZ,
 Część V – Pieczywo - artykuły wymienione w załączniku nr 2e do SWZ,
 Część VI – Nabiał - artykuły wymienione w załączniku nr 2f do SWZ,

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
15. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Część III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa zadania: „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 wrze-
śnia 2021r. do 31 sierpnia 2022r.”.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w
okresie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. Szczegółowa specyfikacja dostawy dla Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim określaja załączniki nr 2a-2f do SWZ.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
3.1. Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego produkty spożywcze własnym transportem, na własny

koszt, w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dosta-
wy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie szczegółowego zamówienia złożonego w jednej z form (pi-
semnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną) przez Zamawiającego z co najmniej  jednodniowym wy-
przedzeniem.

3.2. Zamawiający zastrzega, że ilości towarów określone w załącznikach 2a-2f są ilościami uśrednionymi i służą
przede wszystkim do prawidłowej wyceny oferty. Ilości faktycznie zamawiane będą uzależnione od aktual-
nych potrzeb Zamawiającego, na które wpływ będzie mieć przede wszystkim liczba osób faktycznie korzysta-
jących ze stołówki

3.3. Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamó-
wień częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostawy w ilości mniejszej niż podana w
ofercie Wykonawcy.

3.4. Artykuły spożywcze dostarczone powinny być w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach jednostko-
wych, oznakowanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 17
kwietnia 2019r w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (DZ. U. z 2019 r.,
poz. 754) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz.U.2009 nr 122 poz. 1010).

3.5. Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3.6. W/w produkty muszą być dostarczone odpowiednim środkiem transportu (w szczególności mrożonki chłod-

nią), spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne i dopuszczonym decyzją właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotem zamówienia. Osoby wyko-
nujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego.

3.7. Towary powinny być dostarczane zgodnie z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o
nienależytej jakości lub dostarczenia towarów niezgodnie z zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt lub dostarczenia towaru zgodnie z zamó -
wieniem w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.

3.8. Zamawiający może wykonywać badania organoleptyczne dostarczonego towaru oraz sprawdzenia czy zama-
wiany towar nie jest genetycznie modyfikowany, a w razie stwierdzenia wad lub braków niezwłocznie przesy-
ła reklamację do Wykonawcy.
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3.9. Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny spełniać wymagania wymienio-
ne w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji  i obrotu żywności, a w szczególności: 
- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r., o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz.U. z 2019 roku
poz. 2178 t.j.  ze zm.).
- Ustawy  z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego  (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 824 ze
zm.).
- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze
zm.). wraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw.

3.10.Dostarczane produkty winny spełniać wszystkie wymogi określone w charakterystycznych dla nich obowią-
zujących normach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – między innymi powinny być dokładnie oznako-
wane, posiadać dokładną nazwę, termin przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta lub przedsiębior-
cy paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w
opakowaniu, warunki przechowywania.

3.11.Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w rozporządzeniu Komisji  Europejskiej  nr
2017/874 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 18 z 23.05.2017, str. 18, z
późn. zm.)

3.12.Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP,
GMP/GHP.

4. Jeżeli w SWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza  składanie ofert z roz-
wiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SWZ wraz z
załącznikami.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. Zamówienie publiczne zostało podzielone na
części.

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 Pzp tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych
wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie margi-
nalizowanych.

7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV : 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Dodatkowe kody CPV:
a) 15800000-6 Różne produkty spożywcze
b) 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
c) 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
d) 15131120-2 Produkty wędliniarskie
e) 15112000-6 Drób
f) 15500000-3 Produkty mleczarskie
g) 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
h) 15811000-6 Pieczywo.

8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca:
 a)  jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których

wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  oraz  podać  (o  ile  są  już  mu  znane  na  tym  etapie)
firmy(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

 b)  w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia  podał - o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację dostawy. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawia-
jącego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powie-
rzyć realizację dostaw. 

 c)  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowa-
niu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wyko-
nawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za na-
leżyte wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zadań dotyczących zamówienia.

Część IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. z uwzględ-
nieniem przerw w nauce z uwagi na dni ustawowo wyznaczone jako wolne od zajęć szkolnych.

Część  V.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykaz  dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:

1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) Warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
4) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże,
że:
   a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: minimum jedną dostawę artykułów spożywczych o 
wartości co najmniej 50 000 zł brutto.
   b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Udostępnienie zasobów:
3.   Zgodnie z ar. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków prawnych.

4.   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

5.   Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:

  1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu     
      udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
      w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
      zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane   
     zdolności dotyczą.

6.   Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, 
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jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

7.   Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8.   Zgodnie z art. 122 ustawy jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: 
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.

11. 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 lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

12. Zgodnie z art. 114 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje  dostawy , do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane.

13. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.

14. W przypadku, o którym mowa w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do  oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy  wykonają 
poszczególni wykonawcy.

15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
1) Warunek udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w części V ust. 2 SWZ musi być 
spełniony przez wykonawców łącznie;
2) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 
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Część VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w
celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazania
braku podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) . 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego zgodnie z art. 125 ust. 1 – załącznik nr 3 do SWZ.

2. 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 lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących 
podmiotowych środków dowodowych:

1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia zgodnie z wymogiem opisanym w części V ust. 2 pkt 3. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 
lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żądać następujących 
podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- 
załącznik nr 4 do SWZ,

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji  dostaw wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których 
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda 
następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

2)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia dokumenty wymagane w 
części VI pust. 6 pkt 1-4 lub w części VI ust. 8 SWZ winny być złożone przez każdego z wykonawców. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) zaświadczenia,  o którym mowa w części VI ust. 6 pkt 2 SWZ(zaświadczenie z urzędu skarbowego),
2) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w części VI ust. 6 pkt 3  SWZ (zaświadczenie z 
ZUS), 
3) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w części VI ust. 6 pkt 4 SWZ

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie  
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca  wszczęcia
tej procedury.

9. Dokumenty, o których mowa w o którym mowa w części VI ust. 6 pkt 2-5 SWZ powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  o 
których mowa w części VI ust. 6 pkt 4 SWZ , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 rozporządzenia z 
dnia 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy stosuje się.
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11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w części VI ust. 6 pkt 4 SWZ, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

12. Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

13. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o 
ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do 
tych środków.

Część VII.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek 
wskazanych w art. 108 oraz 109 ust.1 pkt 4,5,7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1). Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) 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,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;

4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5)  Jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
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6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę:
 1) W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury;

 2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

 3) 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;

4. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 ustawy, zamawiający może nie wykluczać 
wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota 
zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane 

w Części VI ust. 3 pkt 2-3  lub w Części VI ust. 4 winny być złożone przez każdego z wykonawców.
8. Zamawiający żąda 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 w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1,2,3 SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

9. 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 z dnia 30.12.2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy stosuje się 
odpowiednio.

10. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.

11. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o 
ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych
środków.

12. Do oferty prosimy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
składających ofertę oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do składania oświadczeń woli w 
imieniu wykonawcy (np. dokumenty rejestrowe itp.).

Część VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wymogi dotyczące aplikacji:
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami: W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej: (1) Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.opolelubelskie.pl/ (Uwaga: Aby 
znaleźć na platformie zakupowej ZETO niniejsze postępowanie należy z menu po lewej stronie wybrać z 
zakładki „Jednostka” ZEAS  i przejść do niniejszego postępowania),  poczty elektronicznej: 
dyrzeas@opolelubelskie.pl- którą należy traktować wyłącznie jako tzw. „awaryjną”, w przypadku problemów 
technicznych,

3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, 

w zakładce „Pomoc”oraz w załączniku nr 8 niniejszej SWZ.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się 

lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje 
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej 

https://pzp.opolelubelskie.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie 

https://pzp.opolelubelskie.pl/#/authentication/login;
2) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie 

https://pzp.opolelubelskie.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu 
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;

3) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą 
osoba zakładająca konto reprezentuje.

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.

7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz. U.
z 2017r. poz. 1320) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej jako 
"Rozporządzenie") określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 
Zakupowej, tj.:

1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,

jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2

z wyjątkiem Internet Explorer;
4)  Włączona obsługa JavaScript;
5)  Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6) Podłączony  lub  wbudowany  do  komputera  czytnik  karty  kryptograficznej  wydanej  przez  wystawcę

certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 powołanego powyżej Rozporządzenia określa:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip,

docx, xls, rar, 7zip, ipg, ipeg, png, txt oraz innych formach plików określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.  18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) z wyjątkiem formatów wykonywalnych (takich jak
np. EXE, COM, DLL, BAT).

2) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zamówień  Publicznych  ZETOPZP i  zapisany,  widoczny  jest  w  Systemie,  jako  zaszyfrowany  –  format
kodowania  UTF-8.  Możliwość  otworzenia  pliku  dostępna  jest  dopiero  po  odszyfrowaniu  przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

10. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                                     a 

Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń  odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12. Pod pojęciem Platforma należy rozumieć: – serwis internetowy dostępy pod adresem: 
https://pzp.opolelubelskie.pl/ o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Zakład Elektronicznej Techniki 
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Obliczeniowej ZETO Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, w ramach którego 
dochodzi do organizowania aukcji elektronicznych, zapytań ofertowych, udzielania zamówień publicznych w 
rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
składania ofert handlowych, elektronicznej komunikacji oraz świadczenia innych usług związanych z 
handlem. Funkcjonalność Platformy zakupowej może się różnić w zależności od warunków umowy 
współpracy podpisanej między Administratorem Systemu, a Klientem Administratora Systemu.

13. Pod pojęciem „kwalifikowany  podpis elektroniczny” należy rozumieć – podpis  elektroniczny składany z 
wykorzystaniem certyfikatu wystawionego przez dostawcę  kwalifikowanej usługi zaufania w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1173ze zm.).

14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

15. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem referencyjnym 
przedmiotowego postępowania.  

16. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem 
są:

1) Janusz Gąsior , Tel. 081 827 00 05.
2) Karolina Plis,Tel. 081 827 00 05.
3) Mateusz Woś, Tel. 081 827 33 60.
17. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest o głoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków

zamówienia a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: https://pzp.opolelubelskie.pl/.(Uwaga: Aby 
znaleźć na platformie zakupowej ZETO niniejsze postępowanie należy z menu po lewej stronie wybrać 
z zakładki „Jednostka” ZEAS  i przejść do niniejszego postępowania)

18. Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
odpowiednio treści SWZ.

19. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających 
negocjacjom.

20. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, przedłuża 
termin składania  ofert  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia  ofert .

21. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o
którym mowa w art. 284 ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo
opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania  ofert

22. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

23. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

24. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści odpowiednio SWZ 
albo opisu potrzeb i wymagań.

25. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ.

26. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

27. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.

28. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o 
którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.
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Część IX. Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy.

Część X. Termin związania ofertą (art. 307 ustawy Pzp)
1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni, tj. do 05.08.2021 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może jedno krotnie zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Część XI. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz wymagania formalne dotyczące
składanych oświadczeń i dokumentów.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą części opisanych w niniejszym punkcie. 
Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SWZ i musi być 

zgodna z wymaganiami SWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik nr 1 do SWZ oraz formularz 

cenowy – załącznik nr 2 a-2f do SWZ.
W formularzu ofertowym, wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku;
d)  wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego zgodnie z art. 125 ust. 1 – załącznik nr 3 do SWZ ;
3) Zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy)
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Oferta powinna być podpisana przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 
wykonawcy jest umocowana do reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z 
KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem kwalifikowalnym. Aby uniknąć wątpliwości Zamawiający wskazuje, że nie spełnia wymogów o 
jakich mowa w art. 63 ust. 2 PZP oświadczenie w formie podpisanego własnoręcznie skanu, nieopatrzonego 
podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym lub osobistym.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w 
języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Każdy dokument składający się na 
ofertę powinien być czytelny. 

7. Zaleca się aby każdy dokument zawierający tajemnice przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 
pliku.

8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. W celu dokonania zmian w złożonej ofercie lub wycofania oferty należy postępować zgodnie
z instrukcją użytkownika zamieszczona na Platformie.

9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem ofert ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie zwrotu 
kosztów.

10. Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert Wykonawca, którego oferta została najwyżej 
oceniona zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
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1) Aktualne zaświadczenie z ZUS, o którym mowa w Części VI SWZ;
2) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym mowa w Części VI  SWZ;
3) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym 

warunkiem w Części V pkt 2.2. 
4) Wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SWZ;
5) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – 
załącznik nr 5 do SWZ.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem punktu 8 poniżej i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści.

12. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na 

wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak 
odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

14. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

1) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10 PZP, Zamawiający zwraca się 
o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w punkcie 26.

2) Wyjaśnienia, mogą dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw lub usług;
3) oryginalności dostaw, usług oferowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów 
odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 
podwykonawcy.

15. W przypadku zamówień na , dostawy , zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, co najmniej w 
zakresie określonym w pkt 4 i 6.

16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

14



ZEAS.271.1.2021

Część XII. Sposób oraz  termin składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert: do dnia 06.07.2021 r., do godz. 14:00 za pośrednictwem Platformy. Uwaga! O 

terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej 
wprowadzenia.

2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 

Platformy. 
4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert, o którym mowa w ust. 1 nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 

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

6. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

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

8. 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.

Część XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena ofertowa jest ceną brutto (wraz z podatkiem VAT) w PLN, która powinna obejmować wynagrodzenie za 

wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, jak również nie ujęte wprost, a 
niezbędne do wykonania zadania.

Cenę należy podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ. Dodatkowo należy wypełnić i 
załączyć do oferty załącznik nr 2 a-2f  do SWZ  formularz cenowy. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o wymieniony asortyment mnożąc ceny jednostkowe przez 
planowane ilości.

3. W ofercie należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 
Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych 
w rachunkowości (odpowiednio dla części).

4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do należytego 
jego wykonania zamówienia.

5.  Za podanie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.).

Część XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 60 %
b) Termin dostawy – w dniach (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 40% 

- cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe (dla każdej z części zamówienia odrębnie).
-ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

1. Kryterium: cena oferty C
Ocena ofert w zakresie kryterium:  cena oferty zostanie dokonana w/g następującej zasady:
- cena oferty: waga 60%
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Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 punktów. 
Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto (całkowita cena za wykonanie 
zamówienia) zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do 
SWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów, czyli 60. Najwyższą liczbę punktów 60 otrzyma oferta, która zawiera najniższą cenę.
Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego.

Wzór do obliczeń:
 Cn
------  x 60 pkt = liczba punktów C
 Cx

gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców 
Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę

                      60 pkt - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga: 60%).

2.  Kryterium:  Termin dostawy P

Termin dostawy liczony jest od dnia następnego po dniu dokonania zamówienia. Maksymalny termin 
dostawy - 3 dni od dnia następnego po dniu dokonania zamówienia  

Termin dostawy – waga 40 %
Punkty przyznaje się na poniższych zasadach:
0 punktów – termin dostawy powyżej 3 dni 
10 punktów – termin dostawy 3 dni 
20 punktów – termin dostawy 2 dni
40 punktów - termin dostawy  1 dzień 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru:

Wzór do obliczeń:
Sp = C + T

gdzie:
Sp – Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty,  termin dostawy
C – ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty
T-ilość punktów przyznana w kryterium: termin dostawy

Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w w /w 
kryteriach.

Część  XV.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  być dopełnione  po  wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił:
a) wypełniony załącznik nr 2a,2b,2c,2d,2e,2f odpowiednio dla danej części - szczegółowe zestawienie 
asortymentu z podaniem cen jednostkowych, który będzie stanowił załącznik do umowy (który będzie 
stanowił załącznik do umowy nr 3),
b) jeżeli w realizacji zamówienia będą uczestniczyć inne podmioty (podwykonawcy) – umowę zawartą 
pomiędzy Wykonawcą, a tymi podmiotami,
c) w przypadku wykonawców będących właścicielami przedsiębiorstwa – zgodę współmałżonka na 
zawarcie umowy wynikającej z niniejszego zamówienia lub oświadczenie, że majątek przedsiębiorstwa 
nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków,
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d) w przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z o.o. – stosownie do 
przepisów art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku, gdy cena ofertowa przekroczy dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki dokument potwierdzający uprawnienia osób reprezentujących 
spółkę do zawierania umów o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego tj. 
stosowną uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki, jeżeli z jej treści wynika, że 
podejmowanie takiej uchwały nie jest wymagane,

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, 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.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1,jeżeli zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 308 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający na 
podstawie może art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, 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 Pzp. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez Wykonawcęobowiązku 
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, odktórych dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu realizacji umowy.

Część  XVI.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
(art.449Pzp).

Nie dotyczy. 

Część  XVII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o

zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Szczegółowe informacje dotyczące 
środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX ustawy Pzp.

Część XVIII. Informacje dotyczące ofert częściowych:
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częścio-
wych.
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1. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie 
wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone 
temu samemu Wykonawcy.

Zadanie zostało podzielone na 6 części:
Część I – Różne artykuły spożywcze - artykuły wymienione w załączniku nr 2a do SWZ,
Część II – Mięso, wyroby wędliniarskie i drób - artykuły wymienione w załączniku nr 2b do SWZ,
Część III – Warzywa i owoce - artykuły wymienione w załączniku nr 2c do SWZ,
Część IV – Mrożonki - artykuły wymienione w załączniku nr 2d do SWZ,
Część V – Pieczywo - artykuły wymienione w załączniku nr 2e do SWZ,
Część VI – Nabiał - artykuły wymienione w załączniku nr 2f do SWZ,

Część XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Część XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7, 8 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Część XXI.  Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

Część XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: (1) Platformy Zamówień 
Publicznych ZETOPZP: https://pzp.opolelubelskie.pl/poczty elektronicznej: dyrzeas@opolelubelskie.pl- 
którą należy traktować wyłącznie jako tzw. „awaryjną”, w przypadku problemów technicznych. (Uwaga: Aby 
znaleźć na platformie zakupowej ZETO niniejsze postępowanie należy z menu po lewej stronie wybrać z
zakładki „Jednostka” ZEAS  i przejść do niniejszego postępowania).

Część  XXIII.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Część  XXIV.  Informację  o  przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Część XXV. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Część  XXVI.  Informacje  o  zastrzeżeniu  możliwości  ubiegania  się  o  udzielnie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa a art. 94 ustawy  Pzp.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielnie 
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa a art. 94 ustawy  Pzp.

18



ZEAS.271.1.2021

Część  XXVII.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części
zamówienia, której wykonanie powierza się podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że nie powierzy podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym 
postępowaniem.

Część  XXVIII.  Zamawiający  może  określić  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia, która część zamówienia może być powierzona podwykonawcom.
Zamawiający nie  określa, która część zamówienia może zostać powierzona podwykonawcom. Zamawiający  nie
dokonuje zastrzeżenia dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60
i 121 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część  XXIX.  Wymagania  w  zakresie  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,  w
okolicznościach o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie określa wymagań związanych z realizacją 
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. (art. 95 ustawy Pzp). 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie określa wymagań związanych z realizacją 
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 
2 pkt 2.

Część XXX. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego RODO.
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: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego  w 
Opolu Lubelskim ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie, tel: 81 827 23 22 ,  e-mail: 
zs1opolelub@interia.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 
e-mail: iod.zs1@opolelubelskie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie 
zamówienia lub organizacji konkursu realizowanego w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów 
prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) w związku z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący 
jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy 
publiczne, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów 
współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty 
zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie 
uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się 
interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione 
wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom 
przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

6. Dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 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.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych 
osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 
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wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do celów związanych z ubieganiem się o 
udzielenie zamówienia. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie 
udzielania zamówień lub organizacji konkursu.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.

Część XXXI. Wykaz załączników do SWZ
1. Wzór formularza oferty - załącznik nr 1 do SWZ,
2. Wzór formularza cenowego – załącznik nr 2 a-2f do SWZ,
3. Wzór oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w 

zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z art. 125 ust. 1 – załącznik nr 3 do SWZ,
4. Wzór wykazu usług – załącznik nr 4 do SWZ
5. Wzór oświadczenia podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ
6. Wzór zobowiązania do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – załącznik nr 6 do SWZ
7. Wzór umowy- załącznik nr 7 do SWZ
8. Instrukcja obsługi systemu PZP – załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  wzorów  przekazanych  przez  Zamawiającego.  Dopuszcza  się  w  
ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne  
co do treści z wzorami określonymi przez Zamawiającego
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Załącznik  nr 1 do SWZ      
Znak postępowania: ZEAS.271.1.2021

miejscowość, data .........................................................

1. FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy
Nazwa: ...................................................................................

...................................................................................
Siedziba: ...................................................................................

...................................................................................
Numer telefonu: ...................................................................................
Numer faksu: ...................................................................................
Email                                             …………………………………………………………………
Numer REGON: ...................................................................................
Numer NIP: ...................................................................................
Województwo

Nawiązując do zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy  Szkole Podstawowej Nr 1 im.  Kor-
nela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim,    ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie 

w okresie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. ”

- wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:

Łącznie za wykonanie zamówienia:

W części I – Różne artykuły spożywcze...................................................……................zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………….……………………..……..)

w tym podatek VAT …………………………. Słownie……………..…………………….………..…….)

W części II – Mięso, wyroby wędliniarskie i drób ..........................................................zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………………………...…..)

w tym podatek VAT …………………………. Słownie………………………………………………..….)

W części III – Warzywa i owoce............……………………................................................zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………………………..…..……..)

. tym podatek VAT …………………………. Słownie………………………………………….…..…….)

W części IV – Mrożonki  …………..........................................................……......................zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..…..)

w tym podatek VAT …………………………. Słownie………………………………………..……..…….)

W części V – Pieczywo  ...........................                        ................................................zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………..                 ………...…..)

w tym podatek VAT …………………………. Słownie…………………………...                  ………….)
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W części VI – Nabiał ......................................                       .................................................zł brutto

(słownie: ……………………………        ………………………………………             ……………...…..)

w tym podatek VAT …………………………. Słownie……                    ……………………...….…….)

16. Oferuję  termin dostawy     …….…..…..  dni  (maksymalny termin dostawy 3 dni)

17. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

18. Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji  przyszłego  świadczenia  umownego.  Akceptuję  warunki  płatności  określone  przez
Zamawiającego w SWZ.

19. Oświadczam, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
                                (wskazać firmę podwykonawcy/-ów lub wpisać - nie dotyczy)

następujące części dostaw co stanowi  ………..% przedmiotu zamówienia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
  (należy wskazać zakres dostaw przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać - nie 
dotyczy oraz określić jaki procent przedmiotu zamówienia stanowi udział podwykonawcy).
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 3 Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.

20. Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji,  które  nie  mogą  być  udostępniane  przez  Zamawiającego  innym  wykonawcom  (Należy
wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

21. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):
    wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
     wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego w

odniesieniu  do  następujących  towarów  lub
usług:  ...................................................................................................................        których
dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania.  Wartość  towaru  lub  usług
powodująca  obowiązek  podatkowy  u  Zamawiającego
to: ..................................................................zł netto

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 5 Zamawiający przyjmie, że wybór 
oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego

22. Oświadczenia i zobowiązania wykonawcy:

 Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  SWZ  -  stanowiącą  dokumenty  przetargowe.
Jednocześnie  oświadczam,  że  nie  wnoszę  do  niej  zastrzeżeń  i  w  pełni  ją  akceptuję.
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Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia.

 Oświadczam,  że  uważam  się  za  związanego  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany   w  SWZ  i
zobowiązuje się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu  i  terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

 Oświadczam, że zawarty w SWZ wzór umowy  został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję
się w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 Ustawa  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i  niektórych  innych  aktów
prawnych .Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297
i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 t.j. ze zm.)
oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzień składania ofert. 

 *Oświadczam (y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14
RODO  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio
pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu. 

(* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

      6) Oświadczam, że jestem mikro-/małym/średnim przedsiębiorstwem (właściwe podkreślić)

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

23. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 
jest/są: …………………………………………………………………………………. ...................

tel. kontaktowy, faks: ...........................................................................
zakres odpowiedzialności: ..................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub
więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko: .........................................................
imię i nazwisko: .........................................................
tel.: .........................................................
fax: .........................................................

24. Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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Podpisano 
(imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ....................................................................

(podpis  osoby  uprawnionej  lub  osób  uprawnionych  do
reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu

UWAGA!!!  Każdy  dokument  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym!  Brak  podpisu  jest  równoznaczne  z  odrzuceniem  oferty  przez
Zamawiającego.

Dopuszczalne jest także spakowanie wszystkich dokumentów do jednego skompresowanego folderu np. formatu
zip i podpisanie go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Takie działanie jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich zawartych w skompresowanym folderze dokumen-
tów odpowiednio użytym podpisem o czym stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-
nia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-
mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego lub konkursie.
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Załącznik Nr 2a do SWZ

Znak postępowania: ZEAS.271.1.2021

miejscowość, data ................................................................

FORMULARZ CENOWY

Dane wykonawcy
Nazwa: .............................................................................................

.............................................................................................
Siedziba: .............................................................................................

.............................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................
Numer faksu: .............................................................................................
Email                                                          ………………………………………………………………
Numer REGON: .............................................................................................
Numer NIP: .............................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej  przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Maku-
szyńskiego   w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021 r.

do 31 sierpnia 2022 r.

Część I -
Różne artykuły spożywcze 

L.P.         Nazwa artykułu Jedn.miary Ilość

Cena 
netto   w
zł  

Cena 
brutto 
w zł

Wartość 
netto StawkaVAT

Kwota 
VAT

Wartość 
brutto

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Bułka tarta         kg 270

2 Chrzan (opak. 300g)         szt 90

3 Cukier biały         kg 600

4
Cukier waniliowy 
(15g)         szt 60

5 Cynamon (20g)          szt 25

6
Czosnek 
granulowany (20g)         szt 200

7 Drożdże (100g)         szt 10

8
Dżem owocowy 
(280g)         szt 450

9
Sos do spaghetti 
(25g)         szt 150
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10 Groch łupany (500g)         szt 200

11
Groszek 
konserwowy (400g)         szt 300

12
Herbata granulowana
(Lipton100g)         szt 400

13 Kasza gryczana         kg 220

14 Kasza jęczmienna         kg 190

15 Miód naturalny 1 kg      kg 250

16 Kasza manna (0,50g)         kg 50

17 Kisiel  (77g)         szt 400

18

Koncentrat 
pomidorowy 30% 
0,9         szt 280

19
Kukurydza 
konserwowa(400g)         szt 250

20
Kwasek cytrynowy 
(20g)         szt 350

21 Liść laurowy (7g)         szt 170

22
Przyprawa do zup w 
płynie(1l Winiary)         szt 20

23 Majeranek (15g)         szt 200

24
Majonez( Winiary 
400ml)         szt 40

25

Makaron nitki 
(0,50)extra 100% 
(durum)         kg 270

26

Makaron świderki 
(0,50) extra100%
(durum)         kg 700

27

Makaron łazanki 
((0,50) extra 100%
(durum)         kg 300

28

Makaron spaghetti 
(0,50) extra 100%
(durum)         kg 310

29
Margaryna 80% 
tłuszczu (250g)         kg 100

30
Mąka pszenna typ 
450         kg 1450

31 Mąka ziemniaczana          kg 215
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32 Olej roślinny (1l)         l 800

33
Papryka słodka  
(20g)         szt 300

34
Pieprz prawdziwy  
mielony (20g)         szt 300

35
Pieprz ziołowy  
(20g)         szt 370

36
Przyprawa do drobiu 
( Prymat 30g)         szt 100

37
Kucharek do potraw 
(200g)         szt 20

38 Zioła suszone ( 10g)         szt 250

39 Ryż biały         kg 290

40 Sos sałatkowy (9g)     szt 200

41
Przyprawa do mięsa 
( Prymat 20g)     szt 130

42 Jaja (klasa XL)     szt 6000

43 Sól (1kg)     kg 400

44 Galaretka (75g)     szt 500

45
Syrop owocowy 
(420ml)     szt 2700

46
Szczaw konserwowy
(290-300g)     szt 120

47
Ziele angielskie (15-
20g)     szt 270

48 Żur     szt 80

49
Herbatniki maślane 
2,5 kg     kg 10

50
Herbatniki kokosowe
2,5 kg     kg 5

51
Herbatniki z cukrem 
2,5 kg     kg 10

52 Kasza kukurydziana     kg 7

53 Kasza pęczak     kg 10

54 Baton 7 zbóż  30 g    szt 100

55
Czekolada gorzka  
100 g    szt 80
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56
Herbata owocowa  
45 g    szt 40

57
Kakao (Deco 
Morreno) 150 g    szt 10

58 Kawa inka   150g   szt 10

59 Kasz jaglana  0,50   kg 10

60
Paluszki sezamowe 
70 g   szt 80

61 Chrupki  15 g   szt 200

62 Płatki owsiane  500g  kg 20

63
Wafle kakaowe  2,5 
kg  kg 8

64
Wafle śmietankowe 
2,5 kg  kg 8

65
Pasztet drobiowy  
155 g szt 40

66
Płatki kukurydziane  
500 g kg 10

67
Serek topiony 180g 
(krążek Hochland) szt 20

68
Chrupki 
czekoladowe 15 g szt 50

69
Chrupki 
kukurydziane 15 g szt 50

70
Kuleczki 
czekoladowe 500g szt 20

71 Budyń  60 g szt 80

72
Kasza Kus-Kus 
(300g) szt 40

Razem

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od żywionych osób.
Składający ofertę musi wypełnić wszystkie pozycje w tym załączniku. Nie dopuszcza się zmiany (podnoszenia) cen
jednostkowych zawartych w ofercie.

UWAGA!!!  Każdy  dokument  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym!  Brak  podpisu  jest  równoznaczne  z  odrzuceniem  oferty  przez
Zamawiającego.

Dopuszczalne jest także spakowanie wszystkich dokumentów do jednego skompresowanego folderu np. formatu
zip i podpisanie go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Takie  działanie  jest  równoznaczne  z  opatrzeniem  wszystkich  zawartych  w  skompresowanym  folderze
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dokumentów odpowiednio użytym podpisem o czym stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
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 Załącznik Nr 2b do SWZ

Znak postępowania: ZEAS.271.1.2021

miejscowość, data ................................................................

FORMULARZ CENOWY

Dane wykonawcy
Nazwa: .............................................................................................

.............................................................................................
Siedziba: .............................................................................................

.............................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................
Numer faksu: .............................................................................................
Email                                                          ………………………………………………………………
Numer REGON: .............................................................................................
Numer NIP: .............................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej  przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyń-
skiego   w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia

2022 r.

Część II -
                     Mięso, wyroby wędliniarskie i drób                                                                                  

L.P. Nazwa artykułu

   
Jedn. 
miary Ilość

Cena 
netto   
w  zł

Cena 
brutto

Wartość 
netto

Stawka
VAT Kwota Vat Wartość brutto

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Boczek wędzony kg 50

2 Filet z piersi kurczaka kg 720

3 Karkówka bez kości kg 710

4 Kiełbasa zwyczajna kg 100

5 Kiełbasa wiejska kg 100

6 Wątroba kg 190

7 Filet z indyka kg 520

8 Mięso mielone kg 450

9 Udziec z kurczaka kg 530

10 Porcje rosołowe z drobiukg 70
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11 Schab bez kości kg 470

12 Słonina kg 270

13 Szynka z/k kg 1360

14 Udka z kurczaka kg 850

15 Żeberka  w/p kg 410

16 Wołowina  z/k kg 200

17 Lopatka  z kością kg 300

18 Wołowina b/k kg 260

19 Kurczak świeży kg 380

20
Kiełbasa wp. 76% 
zawartości mięsa kg 8

21
Pasztet drobiowy 71% 
zawartości mięsa kg 30

22
Polędwica sopocka 75% 
zawartości  mięsa kg 10

23
Szynka biała 79% 
zawartości mięsa kg 10

24 Ogonówka kg 5

25

Parówki drobiowe (85% 
zawartości mięsa i 
powyżej) kg 15

Razem

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od żywionych osób.
Składający ofertę musi wypełnić wszystkie pozycje w tym załączniku. Nie dopuszcza się zmiany (podnoszenia) cen
jednostkowych zawartych w ofercie.

UWAGA!!!  Każdy  dokument  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym!  Brak  podpisu  jest  równoznaczne  z  odrzuceniem  oferty  przez
Zamawiającego.

Dopuszczalne jest także spakowanie wszystkich dokumentów do jednego skompresowanego folderu np. formatu
zip i podpisanie go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Takie działanie jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich zawartych w skompresowanym folderze dokumen-
tów odpowiednio użytym podpisem o czym stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-
nia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-
mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego lub konkursie.
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Załącznik Nr 2c do SWZ

Znak postępowania: ZEAS.271.1.2021

miejscowość, data ................................................................

FORMULARZ CENOWY

Dane wykonawcy
Nazwa: .............................................................................................

.............................................................................................
Siedziba: .............................................................................................

.............................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................
Numer faksu: .............................................................................................
Email                                                          ………………………………………………………………
Numer REGON: .............................................................................................
Numer NIP: .............................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej  przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyń-
skiego   w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia

2022 r.

Część III –
 Warzywa i owoce 

L.P. Nazwa artykułu Jedn.miaryIlość

Cena 
netto w  
zł  

Cena 
brutto

Wartość 
netto

Stawka 
VAT Kwota Vat

Wartość 
brutto

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Ziemniaki kg 17200

2 Burak ćwikłowy kg 650

3 Marchew kg 1900

4 Cebula kg 380

5 Seler kg 650

6 Pietruszka kg 650

7 Por kg 150

8 Fasola szparagowa kg 80

9 Fasola biała kg 120

10 Groch kg 20

11 Papryka  świeża kg 60

12 Pomidor kg 270

13 Pieczarki kg 360
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14 Ogórek świeży kg 415

15 Sałata szt. 530

16 Kapusta biała kg 1650

17 Kalafior świeży szt. 160

18 Brokuł świeży szt. 70

19 Banany kg 1300

20 Cytryny kg 200

21 Mandarynki kg 1400

22 Jabłka kg 2400

23 Gruszki kg 900

24 Truskawki kg 300

25 Kapusta pekinka kg 315

26 Kapusta kiszona kg 1100

27 Kapusta czerwona kg 350

28 Natka pietruszki pęczki 500

29 Koper pęczki 500

30 Szczypior pęczki 300

31 Ogórki kiszone kg 315

32 Ziemniaki młode kg 500

33 Kapusta młoda kg 300

34 Rzodkiewka pęczki 300

35 Arbuz kg 10

36 Brzoskwinia kg 7

37 Kiwi kg 7

38 Sałata lodowa szt. 15

39 Sok jabłkowy 3 l szt. 10

40 Winogrona białe kg 10

41
Winogrona 
czerwone kg 10

Razem
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Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od żywionych osób.
Składający ofertę musi wypełnić wszystkie pozycje w tym załączniku. Nie dopuszcza się zmiany (podnoszenia) cen
jednostkowych zawartych w ofercie.

UWAGA!!!  Każdy  dokument  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym!  Brak  podpisu  jest  równoznaczne  z  odrzuceniem  oferty  przez
Zamawiającego.

Dopuszczalne jest także spakowanie wszystkich dokumentów do jednego skompresowanego folderu np. formatu
zip i podpisanie go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Takie działanie jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich zawartych w skompresowanym folderze dokumen-
tów odpowiednio użytym podpisem o czym stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-
nia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-
mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego lub konkursie.
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Załącznik Nr 2d do SWZ

Znak postępowania: ZEAS.271.1.2021

miejscowość, data ................................................................

FORMULARZ CENOWY

Dane wykonawcy
Nazwa: .............................................................................................

.............................................................................................
Siedziba: .............................................................................................

.............................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................
Numer faksu: .............................................................................................
Email                                                          ………………………………………………………………
Numer REGON: .............................................................................................
Numer NIP: .............................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej  przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyń-
skiego   w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia

2022 r.

Część IV -
Mrożonki 

L.P. Nazwa artykułu

   Jed
n.

miary    Ilość
Cena netto

w zł
Cena
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT Kwota Vat

Wartość
brutto

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Brokuły kg 150

2 Bukiet jarzyn kg 200

3 Filet z miruny kg 450

4 Kalafior kg 300

5 Marchew - kostka  kg 40

6 Marchew z groszkiem kg 50

7
Mieszanka 
kompotowa kg 220

8 Truskawka kg 220

9
Zupa brokułowa 
(opak. 2,5kg) kg 50

10
Filet z dorsza bez 
glazury kg 420

11
Filet z mintaja bez 
glazury kg 210
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12 Fasolka szpar. kg 175

13 Makrela wędzona kg 5

Razem

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od żywionych osób.
Składający ofertę musi wypełnić wszystkie pozycje w tym załączniku. Nie dopuszcza się zmiany (podnoszenia) cen
jednostkowych zawartych w ofercie.

UWAGA!!!  Każdy  dokument  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym!  Brak  podpisu  jest  równoznaczne  z  odrzuceniem  oferty  przez
Zamawiającego.

Dopuszczalne jest także spakowanie wszystkich dokumentów do jednego skompresowanego folderu np. formatu
zip i podpisanie go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Takie działanie jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich zawartych w skompresowanym folderze dokumen-
tów odpowiednio użytym podpisem o czym stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-
nia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-
mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego lub konkursie.
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Załącznik Nr 2e do SWZ

Znak postępowania: ZEAS.271.1.2021

miejscowość, data ................................................................

FORMULARZ CENOWY

Dane wykonawcy
Nazwa: .............................................................................................

.............................................................................................
Siedziba: .............................................................................................

.............................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................
Numer faksu: .............................................................................................
Email                                                          ………………………………………………………………
Numer REGON: .............................................................................................
Numer NIP: .............................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej  przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyń-
skiego   w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia

2022 r.

Część V –
Pieczywo 

L.P. Nazwa artykułu
  Jedn.  
miary Ilość 

Cena 
netto w 
zł

Cena 
brutto

Wartość 
netto Staw.VAT

Kwota 
VAT

Wartość 
Brutto

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Bułka (400 g) szt. 850

2
Chleb ziarnisty (0,90 
kg) szt. 740

3 Chleb zwykły (0,90 kg) szt. 1580

4 Bułka grach.50g szt. 300

5 Drożdżówka z jabłkiem szt. 60

6 Rogalik z sezamem szt. 200

Razem

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od żywionych osób.
Składający ofertę musi wypełnić wszystkie pozycje w tym załączniku. Nie dopuszcza się zmiany (podnoszenia) cen
jednostkowych zawartych w ofercie.

UWAGA!!! Każdy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym! Brak podpisu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Dopuszczalne jest także spakowanie wszystkich dokumentów do jednego skompresowanego folderu np. formatu
zip i podpisanie go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Takie działanie jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich zawartych w skompresowanym folderze dokumen-
tów odpowiednio użytym podpisem o czym stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-
nia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-
mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego lub konkursie.
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 Załącznik Nr 2f do SWZ

Znak postępowania: ZEAS.271.1.2021

miejscowość, data ................................................................

FORMULARZ CENOWY

Dane wykonawcy
Nazwa: .............................................................................................

.............................................................................................
Siedziba: .............................................................................................

.............................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................
Numer faksu: .............................................................................................
Email                                                          ………………………………………………………………
Numer REGON: .............................................................................................
Numer NIP: .............................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej  przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyń-
skiego   w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia

2022 r.

Część VI -
Nabiał 

L.P.         Nazwa artykułu Jedn.miary Ilość

Cena 
netto   
w zł  Cena Brutto

Wartość 
netto

Stawka 
VAT Kwota Vat

Wartość 
Brutto

I II III IV V VI VII VIII IX X

73Jogurt naturalny 120 g szt 300

74Mleko  3,2 % l 400

75Mleko 2% (0,90l) l 1000

76Śmietana 18% (500g) szt 3000

77Twaróg tłusty pergamin kg 575

78
Masło extra  82%  
tłuszczu (250g) kg 90

79Jogurt (150g) szt 6850

80
Śmietana 
jogurtowa(800g) szt 300

81Śmietana  (30%)(450g) szt 300

82Maślanka 0,33l szt 60
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83Ser żółty kg 15

84
Serek homogenio-150 
g szt 80

Razem

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od żywionych osób.
Składający ofertę musi wypełnić wszystkie pozycje w tym załączniku. Nie dopuszcza się zmiany (podnoszenia) cen
jednostkowych zawartych w ofercie.

UWAGA!!!  Każdy  dokument  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym!  Brak  podpisu  jest  równoznaczne  z  odrzuceniem  oferty  przez
Zamawiającego.

Dopuszczalne jest także spakowanie wszystkich dokumentów do jednego skompresowanego folderu np. formatu
zip i podpisanie go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Takie działanie jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich zawartych w skompresowanym folderze dokumen-
tów odpowiednio użytym podpisem o czym stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-
nia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-
mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego lub konkursie.
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Załącznik Nr 3 do SWZ
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
 zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa artykułów spożyw-
czych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim,
ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r.”.  Oświadczam,
co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ. 

(podpis, miejscowość, data) …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienio-
nych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust.1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświad-
czam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następu-
jące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………

…………………………………………………………………………. 
(podpis, miejscowość, data)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBACH POLEGA 
WYKONAWCA 
Oświadczam, że w celu  wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu,  określonych
przez Zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę, adres oraz w zależności od podmiotu NIP/Pesel; KRS/CEiDG) w następują-
cym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Wskazany/e podmiot/y nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

………………………………………………
(podpis, miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawia-
jącego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

……………………………………………

(podpis, miejscowość, data).

42



ZEAS.271.1.2021

Załącznik nr 4 do SWZ
 (pieczęć firmy)

miejscowość, data ......................................................

WYKAZ  DOSTAW

Data: …………………………………………………

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................
..............................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................
..............................................................................

wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie.  Niniejszy wykaz  winien obejmować wykonanie minimum jedną dostawę sprzętu
medycznego o wartości co najmniej 50 000 zł brutto. 

Lp. Rodzaj zrealizowanych
zadań*(wpisać dane
potwierdzające speł-
nienie warunku okre-

ślonego powyżej)

Zamawiający
(Podmiot na rzecz
którego dostawy

wykonano)

Miejsce wyko-
nania

Wartość 
dostawy
(brutto)

Data  wyko-
nania

1.

*  Do  wykazu  należy  dołączyć  dowody,  że  roboty  te  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane
należycie.

UWAGA: Wykonawca winien wypełnić wszystkie wymagane w wykazie informacje, tak aby 
potwierdzały one spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego 

…………………………………………………………………..

 (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

(pieczęć firmy) miejscowość, data ......................................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn:

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela
Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021r.

do 31 sierpnia 2022r.”.

Oświadczenie Wykonawcy

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 
Informuję że: 
 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r poz. 369 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy zło-
żyli oferty w postępowaniu na w/w zadanie,
 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren-
cji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty w postępowaniu na w/w zadanie. 
prowadzonym przez Gminę Opole Lubelskie. 
1. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 
2. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 
Jednocześnie przedstawiam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależ-
nie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

(podpis)

…………………………………………….
(czytelny podpis Wykonawcy) 

UWAGA: 
W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2. 

W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmio-
tów należących do tej samej grupy kapitałowej
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Załącznik nr 6 do SWZ
.................................

nazwa podmiotu oddającego potencjał

Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów  na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia 

Ja,
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

[Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko (np. właściciel,
prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)]

Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega
Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

(określenie zasobu- wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny)

do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie w okresie od 1 września 2021r. 
do 31 sierpnia 2022r.”.
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje 
umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępnione zasoby):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
b) sposób i okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
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c) udostępniając ww. zdolności w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję nw. roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których moje zdolności są wymagane:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

……………………………………., dnia …………………….. r.

………………………………………………………………………………………………

(podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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