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Definicje:  

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:  

 „Części” – należy przez to rozumieć Części Zamówienia, określone w rozdziale IV Specyfikacji, 

na które zostało podzielone Zamówienie. 

 „Postępowaniu” - należy przez to rozumieć przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

Zamówienia.  

 „Specyfikacji” lub „SIWZ” - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z Załącznikami.  

 „Ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1968).  

 „Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia.  

 „Załączniku” - należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany, dołączony do 

Specyfikacji, stanowiący jej integralną część.  

 „Zamawiającym” - należy przez to rozumieć Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie  

(02 - 972) przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8. 

 „Zamówieniu” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

opisany w Rozdziale IV Specyfikacji. 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 Nazwa Zamawiającego:  

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie  

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa  

Tel.: +48 22 397 22 77, 

adres internetowy (URL): www.przedszkole420.waw.pl 

email:przetargi@Przedszkole420.waw.pl 

 

II. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

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

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

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy i, jeżeli to dotyczy, pełnomocnika 

ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu, zwanego dalej 

„pełnomocnikiem”, jest Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” z siedzibą w Warszawie 

(02-972) przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 telefon: +48 22 397 22 77; 

http://www.przedszkole420.waw.pl/
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2) dane osobowe Wykonawcy i, jeżeli to dotyczy, pełnomocnika przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia pn.: 

„Zakup i dostawa produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza 

Bajka” w Warszawie w 2019 r.”, znak sprawy: ZP/0003/2018, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oraz w celu archiwizacji; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy i, jeżeli to dotyczy, pełnomocnika będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 Ustawy, a także uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa oraz 

podmioty przetwarzający, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te 

dane są powierzone; 

4) dane osobowe Wykonawcy i jeżeli to dotyczy, pełnomocnika będą przechowywane przez czas, 

w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi; 

5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy i, jeżeli to 

dotyczy, pełnomocnika jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy i, jeżeli to dotyczy, pełnomocnika decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca i, jeżeli to dotyczy, pełnomocnik posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

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

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

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna / gdy osoba fizyczna uzna / gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy i, jeżeli to dotyczy, pełnomocnikowi nie przysługuje: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy i, jeżeli to dotyczy, 

pełnomocnika jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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2. Zamawiający udostępnia dane osobowe odnoszące się do wyroków skazujących i naruszeń 

prawa Wykonawcom w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 

mowa w dziale VI Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.  

3. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, następuje po 

wcześniejszym odebraniu od Wykonawców oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania 

poufności w zakresie udostępnionych im informacji i danych. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 

Ustawy. 

2. Zamawiający wskazuje, iż stosowanie do treści art. 24aa Ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.   

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni 

Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2019 r., tj. sprzedaż i dostawa artykułów 

określonych w Częściach od nr 1 do nr 2. 

2. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: 

Część nr 1 – Wyroby garmażeryjne. 

Część nr 2 – Pieczywo. 

3. Szczegółowy zakres, ilość, opis Zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo – 

cenowym (zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 oraz nr 1.2 do SIWZ) [dotyczy Części nr 1 oraz 

odpowiednio Części nr 2].  

4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, według zapotrzebowania Zamawiającego, które będą 

realizowane zgodnie z zamówieniem składanym pisemnie, telefonicznie lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm., dalej jako „ustawa o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną”) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż 12 – 24 godziny licząc od godziny złożenia zamówienia, a w przypadku pieczywa w 

terminie nie dłuższym niż 12 godzin licząc od godziny złożenia zamówienia. W przypadku 

zamówienia złożonego telefonicznie, osoba upoważniona przez Zamawiającego niezwłocznie 

potwierdzi dane zamówienie na piśmie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do 

elastycznego reagowania i niezwłocznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby 

Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 

5. Wykonawca wszystkie dostawy do Zamawiającego realizował będzie w wyznaczonym terminie 

przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 6.30. W wyjątkowych 

sytuacjach zmiana dnia i godziny dostawy jest możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
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pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Strona inicjująca zmianę dnia i godziny dostawy 

zobowiązana jest do potwierdzenia tej zmiany na piśmie lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego i niezwłocznego reagowania na zwiększone lub 

zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. W 

szczególności, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego po złożeniu 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia powyższej zmiany  i dostawę 

brakującej części zamówienia w terminie dostawy pierwotnego zamówienia nie później niż w 

terminie do 60 minut od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zwiększonego zapotrzebowania, 

pod warunkiem, iż zgłoszenie takiej okoliczności nastąpiło nie później niż do godziny 9.30 w dniu 

dokonania dostawy obejmującej pierwotne zamówienie i po dokonaniu odbioru pierwotnego 

zamówienia. 

7. Każda dostawa winna zawierać wszystkie zamówione artykuły. Zamawiający nie wyraża zgody na 

dzielenie zamówionej dostawy na części. 

8. Nazwy własne podane w Formularzu asortymentowo - cenowym, który stanowi Załącznik nr 1.1 – 

nr 1.2 do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować 

produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa 

takiego produktu musi znaleźć się w treści oferty. 

9. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) wraz z 

aktami wykonawczymi, rozporządzeniami Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeniem 

(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L139 z 30 kwietnia 2004 r.), 

Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 1 lutego 2002 r.), rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154, dalej jako „rozporządzenie w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży”) oraz opisem przedmiotu 

Zamówienia, zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. 

10. Dostarczone produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami 

określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Materiał opakowaniowy powinien 

być dopuszczony i obowiązującym na obszarze Unii Europejskiej. Materiał opakowaniowy 

powinien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być 

dostarczony w oddzielnym pojemniku. Jakość dostarczonych produktów winna być zgodna z 

obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty 

oznakowane mają być zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
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dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 29).  

11. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane 

nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu z 

zastrzeżeniem: pieczywo i wyroby cukiernicze – wyprodukowane będą w dobie dostaw. 

Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem, powinny być czyste, bez obcych 

zapachów i uszkodzeń mechanicznych. Dostarczone produkty muszą być zgodne z opisem 

zawartym w treści złożonej oferty, a w przypadku dostawy produktu równoważnego, Zamawiający 

wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające 

identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego produktu 

(gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników, wydajność z opakowania, 

wartość odżywcza itp.) wskazanych w treści oferty złożonej przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy 

produktów:  

 decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego 

przedmiotem Zamówienia, 

 dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i 

Krytycznych Punktów Kontroli). 

13. Dowóz towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem, do placówki 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i 

magazynowanie. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem 

lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych, które okażą na każde żądanie 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej 

dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 

16. Artykuły dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymogi:  

a) Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, 

konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna.  

b) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków.  

c) Zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków.  

d) Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych, 

oznak i pozostałości szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.  

e) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, 

obecności szkodników, całe, szczelne. 

17. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub wad jakościowych zrealizowanej 

dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany na wolny od wad i 

zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem z zachowaniem zasady równoważności i 
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równowartości w terminie nie dłuższym niż 60 minut od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w 

dostawie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie wszczynał procedury reklamacyjnej. 

Zamienna partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu. 

18. W przypadku nie uznania oceny Zamawiającego co do kwestionowanej ilości towaru lub jego 

jakości przez przedstawiciela Wykonawcy, niedostarczenia zamówionego towaru, a także 

niedokonania jego wymiany na towar właściwy w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający ma 

prawo dokonania zakupu interwencyjnego zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej 

lub u dowolnego dostawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni 

wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie. 

20. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do 

SIWZ (dotyczy Części nr 1 oraz Części nr 2). 

21. Numer kodu CPV:  

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie. 

15894300-4 - Dania gotowe. 

 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w 

odniesieniu do jednej lub więcej Części. 

2. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 (dwie) Części: 

a) Część nr 1 – Wyroby garmażeryjne. 

b) Część nr 2 – Pieczywo. 

3. Informacje dotyczące ofert częściowych: 

Część nr 1: Dostawa wyrobów garmażeryjnych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 

do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894300-4 (Dania gotowe). 

3) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. lub 

do wyczerpania kwoty, o której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), w 

zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze. 

Część nr 2: Dostawa pieczywa 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 

do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9 (Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i 

ciastkarskie). 

3) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. lub 

do wyczerpania kwoty, o której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), w 

zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze. 

 

VI. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji Zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. (dotyczy Części nr 

1 oraz Części nr 2) lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do 

SIWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze. 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z treścią ust. 5. poniżej. 

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1481 ze zm., dalej jako „ustawa Prawo pocztowe”), osobiście, za pośrednictwem posłańca 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

3. Zamawiający w celu usprawnienia porozumiewania się dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywali przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pod 

warunkiem, że ich treść zostanie dostarczona przed upływem terminu do adresata. 

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

informacje za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:  

1) pisemnie, na poniższy adres:  

Przedszkole nr 420 w Warszawie  

       ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa  

z dopiskiem: „Postępowanie na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni 

Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2019 r., znak sprawy: ZP/0001/2018. 

2) drogą elektroniczną na adres: 

przetargi@Przedszkole420.waw.pl 

 

Uwaga: 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane na adres poczty elektronicznej  

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 
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Zamawiający zastrzega, że w przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazywanych na adres poczty elektronicznej, uzna je za złożone w terminie pod warunkiem, iż 

początek nieprzerwanej transmisji (przesyłania) omawianych dokumentów nastąpi przed upływem 

terminu. 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu 

Zamówienia: 

Pani Małgorzata Borowa  

Telefon: +48 397 22 77 

E-mail: sekretariat420@gmail.com             

Godziny do kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz.: 9 – 15. 

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalno – prawnych: 

Pan Piotr Zacharuk 

Telefon: +48 22 646 60 76 

E-mail: przetargi@Przedszkole420.waw.pl 

Godziny do kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz.: 10 – 15. 

 

X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) Ustawy (dotyczy Części nr 1 oraz Części nr 2). 

 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak podstaw 

wykluczenia, o których mowa w ust. 1. powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie.  

Ocena czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ww. powodów zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, dołączonego do oferty złożonej w 

przedmiotowym Postępowaniu. 

 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY  

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1) – pkt 2) oraz pkt 4) Ustawy, tj. (dotyczy Części nr 1 oraz Części nr 2): 

1) w stosunku do którego otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

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

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2344 ze zm.);  

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 środków dowodowych;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) – pkt 4) Ustawy, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

Uwaga: 

Ocena czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ww. powodów zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, dołączonego do oferty złożonej w 

przedmiotowym Postępowaniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak podstaw 

wykluczenia, o których mowa powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie. 

 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY,                                       

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie potwierdzające, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ.  

Uwaga: 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, wymóg złożenia ww. oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.  

2. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy, składane są w oryginale, 

z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

3. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126; zwane dalej „rozporządzeniem”) załączone do 

oferty (z wyłączeniem oświadczeń, o których mowa ust. 2 powyżej oraz pełnomocnictw) muszą 

być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 
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4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 

których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

Zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

8. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 

Wykonawca spełnia. 

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

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

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

Ustawy (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ), chyba że stosowne oświadczenie 

Wykonawca złożył w ofercie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

Postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 

12) – pkt 23) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) – pkt 2) i pkt 4) Ustawy.  

 

XV. ODRZUCENIE OFERTY  

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

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

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

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

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

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część. Złożenie większej liczby ofert na daną 

Część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w danej Części.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 

3. Ofertę należy złożyć na Formularzu „Oferta” (zgodnie z treścią Załącznika  

nr 5 do SIWZ) oraz na Formularzu asortymentowo - cenowym (zgodnie z treścią Załącznika 

nr 1.1 oraz nr 1.2 do SIWZ - w zależności od Części, na którą Wykonawca składa ofertę) 

[dotyczy Części nr 1 oraz odpowiednio Części nr 2]. 

W treści Formularza oferty i Formularza asortymentowo - cenowym należy wskazać informacje 

niezbędne do oceny oferty i przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych w 

Rozdziale XVIII SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy (Załączniki nr 1.1 oraz  nr 1.2 do 

SIWZ) został przygotowany przez Zamawiającego w sposób umożliwiający automatyczne 

obliczenia. Wobec tego Wykonawca w Formularzu cenowym powinien wpisać tylko ceny 

jednostkowe netto (kolumna E), a pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie w oparciu o 

przyjęte formuły. 

4. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, 

w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego). 

5. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. 

6. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych 

wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania 

których pełnomocnik jest upoważniony.  

7. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 

8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy muszą być 

przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, 

sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Ponadto, pełnomocnictwa 

mogą zostać złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 

9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w  formie Załączników 

do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z  tymi wzorami co do treści. 

10. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze 

sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 11. Oferta powinna zawierać spis treści.  

11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach 

złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe 

informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji 

stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą.  
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Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w terminie składania ofert, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez 

Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane informacje bez 

wzywania do dalszych wyjaśnień. 

12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez 

Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 

parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

13. Ofertę należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. 

14. Ofertę należy opakować w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. Może 

znajdować się na niej jedynie adres Zamawiającego:  

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie 

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa  

oraz opis: 

„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. 

zakup i dostawa produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza 

Bajka – Część nr ……” 

w Warszawie w 2019 r.” 

- znak sprawy: ZP/0003/2018 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 17 grudnia 2018 r. godz. 09:30 

 

Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy tak, aby ofertę 

złożoną po terminie można było odesłać bez otwierania jej do Wykonawcy. 

a. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 

materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie 

złączoną z ofertą w sposób trwały, z napisem „dokumenty uzupełniające”. 

b. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Informację 

o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian 

winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio 

wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

d. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  

w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do 

oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie Zamówienia. 

 

XVIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w:  

Przedszkole nr 420 w Warszawie 

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa 

termin składania ofert upływa w dniu: 17 grudnia 2018 r. o godz. 09:30. 

1. Oferty zostaną otwarte publicznie w: 

Przedszkole nr 420 w Warszawie 

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa 

W dniu upływu terminu składania ofert, o godz. 9.45 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający: 

- niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, 

- zwróci taką ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. W przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo 

pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca za termin złożenia oferty uznaje się datę i 

godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający udostępni oferty do wglądu na pisemny wniosek Wykonawcy w uzgodnionym przez 

strony terminie. 

 

Uwaga:  

Złożenie oferty w miejscu innym niż podane powyżej może skutkować niezachowaniem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka zostanie uznana jako złożona po 

terminie.   

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Zamawiający jest 

obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i 

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

  Zakup i dostawa produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2019 r. 

Znak sprawy: ZP/0003/2018 

 

 15 

4. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto wraz z wyodrębnieniem 

podatku VAT obowiązującej na dzień składania ofert. Ceny jednostkowe należy podać z 

dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

5. Cenę całkowita oferty będzie stanowić suma cen jednostkowych obliczona zgodnie z 

treścią Formularza asortymentowo - cenowego (Załączniki nr 1.1 oraz 1.2 SIWZ). 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

Zamówienia. 

 

XX. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 
1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (dotyczy Części nr 1 – Części nr 2):  

Kryteria Waga 

1. Cena 98 % 

2. Termin płatności faktury 2 % 

 

2. W Postępowaniu zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w sumarycznej 

ocenie ofert obliczonej według wzoru (dotyczy Części nr 1- Części nr 7): 

C = C1 + C2  

 

Gdzie: 

C - ostateczna ilość punktów przyznanych badanej ofercie we wszystkich kryteriach, 

C1 – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”, 

C2 – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin płatności faktury”. 

 

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1). 

Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru: 

C1 = Cmin/Cbad * 98 pkt 

gdzie: 

C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”, 

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w 

ramach danej Części, 
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Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej 

Części. 

4. Zasady oceny kryterium „Termin płatności faktury” (C2). 

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad: 

Ilość punktów przyznana ofercie za kryterium termin płatności faktury: 

Powyżej 14 dni  od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - 2 pkt;  

14 dni  od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - 0 pkt.  

W przypadku braku wypełnienia oświadczenia w ust. 4. Formularza „OFERTA” (stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 - dniowy termin płatności 

faktury  i przyzna 0 pkt  w tym kryterium. 

5. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami 

arytmetyki.  

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę 

punktów w ramach kryteriów określonych ust. 3 – ust. 4 powyżej (C1+C2). 

7. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.  

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w danej Części Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
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adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 5) – pkt 7) powyżej na 

stronie internetowej: www.przedszkole420.waw.pl  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia w terminie nie krótszym niż: 

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób 

niż wskazany w ust. 3. pkt 1) powyżej. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie Zamówienia przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia zostanie złożona tylko 

jedna oferta. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia Postępowania określone w 

art. 93 ust. 1 Ustawy.  

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy  

w sprawie Zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIV. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 

1. Wykonawca w trakcie Postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

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

mowa w ust. 1 powyżej.  

4. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również zamieści je na stronie: 

www.przedszkole420.waw.pl. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści 

na stronie internetowej www.przedszkole420.waw.pl. 

6. Zmiana treści SIWZ może nastąpić wyłącznie w zakresie i trybie przewidzianym w Ustawie.  

 

XXV. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawcy/ów.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

Zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie Postępowania. 

5. Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego Zamówienia. 

 

XXVI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia na warunkach określonych we wzorze 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu Zamówienia 

zawartego w treści SIWZ. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, które zostały 

określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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XXVII.ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania Zamówienia.  

 

XXVIII. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w Dziale VI 

Ustawy.  

 

 

Załączniki do SIWZ:  

1. Załącznik nr 1.1. – Formularz asortymentowy - cenowy dla Części nr 1. 

2. Załącznik nr 1.2. – Formularz asortymentowy - cenowy dla Części nr 2. 

3. Załącznik nr 2 –  Wzór umowy (dotyczy Części nr 1 – Części nr 2). 

4. Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.  

5. Załącznik nr 4 –  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

6. Załącznik nr 5 –  Wzór Formularza „Oferta”.  


