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POWIATOWE  CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105  

32-020 Wieliczka  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.), dalej zwanej „Pzp”. w trybie w trybie przetargu 

nieograniczonego na :  

  

„ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”  z podziałem na IX  części.  

część I -   Pieczywo 
część II -  Produkty mleczarskie 
część III -  Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne przetworzone / produkty 
drobiowe 
część IV - Różne  produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty 
przetworzone 
część V  - Warzywa i owoce świeże 
część VI - Jaja 
cześć VII - Produkty  mrożone /fast food/ ryby mrożone i produkty z ryb 
część VIII - Ryby i owoce morza 
część IX -  Przyprawy 
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych. 

Zatwierdzam   

data  11.01.2019r. 

 

………………………………………..  

 

 

 

Wieliczka,  styczeń   2019 

Wykonał: 

Monika Seweryn  
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Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

2. Tryb udzielenia zamówienia  

3. Opis przedmiotu zamówienia; 

4. Termin wykonania zamówienia; 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  

6. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego 

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wybór oferty 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

10. Wymagania dotyczące wadium; 

11. Termin związania ofertą;  

12. Opis sposobu przygotowania ofert; 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

14. Opis sposobu obliczenia ceny; 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                     

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach; 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia;  

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 

(jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień). 

21. Adres strony internetowej zamawiającego. 

22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

24. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp: 

25. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

26. klauzula informacyjna  

27. Załączniki do SIWZ  

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego,  

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. marsz. J. Piłsudskiego 105 

32-020 Wieliczka 

SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO: 

PCKZiU 

ul. marsz. J. Piłsudskiego 105 

32-020 Wieliczka 
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REGON: 123182595, NIP: 683-208-40-68 

telefon 12 289 17 40, faks 12 289 17 88 

Strona internetowa: http://www.pckziu-wieliczka.pl/ 

Strona internetowa BIP: http://pckziu.biponline.pl/ 

Poczta elektroniczna Zamówień Publicznych: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl 

zwany dalej „Zamawiającym” lub „PCKZiU” 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną 

dalej Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 

przedmiot główny:  

15800000-6 – różne produkty spożywcze 

 

dodatkowe: 

15811000-6 – pieczywo, 

15500000-3 – produkty mleczarskie, 

15100000-9- produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 

15131500-0 – produkty drobiowe, 

15330000-0 – przetworzone warzywa i owoce, 

03311000-2 – ryby, 

15229000-9 – mrożone produkty rybne, 

15331100-8 – warzywa świeże lub mrożone, 

03142500-3 – jaja 

15842000-2 - czekolada i wyroby cukiernicze 

03132000-5 - przyprawy 
 

3.2 Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”  z podziałem 

na IX  części.  

część I -   Pieczywo 
część II -  Produkty mleczarskie 
część III -  Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne przetworzone / produkty 
drobiowe 
część IV - Różne  produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty 
przetworzone 
część V  - Warzywa i owoce świeże 
część VI - Jaja 
cześć VII - Produkty  mrożone /fast food/ ryby mrożone i produkty z ryb 
część VIII - Ryby i owoce morza 
część IX -  Przyprawy 

 

1. Przedmiot będzie realizowany w IX częściach. 

2. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa artykułów spożywczych 

zwanych dalej „artykułami żywnościowymi” na potrzeby PCKZIU,  zgodnie 

z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie 

obowiązywania umowy co oznacza, że dostawy będą realizowane                                   

z częstotliwością i w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych jest siedziba 

http://www.pckziu-wieliczka.pl/
http://pckziu.biponline.pl/
mailto:zamowienia@pckziu-wieliczka.pl


 
 

4 

oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.3.CKZ.2019 

Zamawiającego, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, zwana dalej „miejscem 

dostarczenia artykułów żywnościowych”, wymagane jest wniesienie artykułów 

żywnościowych do wskazanego pomieszczenia. 

4. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi fakturami częściowymi, po każdej 

zrealizowanej dostawie.   

5. Zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2017 poz. 1221 z późn. zm.) Zamawiający akceptuje przesyłanie faktur            

w formie elektronicznej przez Wykonawcę. Faktury będą przesyłane na adres 

email: ksiegowosc@pckziu-wieliczka.pl   

2. Sposób wyprodukowania, opakowania i transportu żywności musi spełniać 

wymagania aktualnie obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa,                

w szczególności: 

a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. 

Dz.U. z 2017.149. ), 

b) ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. j. 

Dz. U. z 2018 poz. 650), 

c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (t. j.  Dz. U. 2018 poz. 2164) 

d) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; 

e) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r.  w sprawie higieny środków spożywczych ; 

f) rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w 

odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego; 

g) rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 października 2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; 

h) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 

ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w 

środkach spożywczych ; 

i) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w 

sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych;  

j) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r- w 

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 

2015r. poz. 29); 

k) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.  w sprawie dostaw 

bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 2007 nr 112 poz. 774). /jeżeli 

dotyczy/ 

6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca  dostarczał; 

a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, 

b) artykuły niewskazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, 

c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie do spożycia, 

d) asortyment w zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, które będą 

posiadać nadrukowane informacje o nazwie środka spożywczego (skład), 

informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia 

oraz gramaturze/litrażu/ilości sztuk, 

e) produkty pierwszego gatunku, 

f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, 

dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich 

Normach, 

g) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dotyczy roślin okopowych: 

marchew, seler, burak itp.), 

h) produkty w pojemnikach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do 

kontaktu z żywnością 

mailto:ksiegowosc@pckziu-wieliczka.pl
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i) produkty przetworzone /wędliny i przetwory mięsne/ zgodnie z polską normą 

powinny posiadać etykiety określające nazwę handlową produktu, 

procentowy skład surowcowy zawartości mięsa w wędlinie, substancje 

stosowane w produkcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania 

części wędlin w formie plasterkowanej i możliwością  próżniowego 

zapakowania, 

j) mięso należy dostarczać w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach 

dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Do każdego pojemnika winna być 

dołączona etykieta zawierająca informacje dotyczące m.in: nazwę i adres  

producenta, nazwę dystrybutora, nazwę towaru, klasę jakości i termin 

przydatności do spożycia. 

7. UWAGA: Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu 

żywnością lub gastronomii, obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo żywności 

zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym 

„systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia 

wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas 

przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma 

również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz 

ustalenie działań korygujących). 

8. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu 

zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem 

opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w 

poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi 

oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres 

minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia 

uzależniona będzie od okoliczności niezależnych od zamawiającego i stanowi 

uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 

10. Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt 

do siedziby Zamawiającego Każdy z produktów powinien być dostarczony w 

wymaganych opakowaniach. 

11. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi 

Wykonawca a Zamawiający zapewni odbiór produktów w siedzibie 

Zamawiającego. Warunki transportu produktów będą odpowiadały zasadom 

Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). 

Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu /opakowania, 

pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu/ i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Opakowania, w 

których są dostarczane przez wykonawcę  powinny spełniać wymogi sanitarno-

higieniczne / pojemniki czyste, odpowiednio zabezpieczone/.  
12. Zamawiający powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę, o 

każdej dostawie oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ich ilości. 

13. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich 

początkowym okresie gwarancji. 

14. W okresie trwania umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedstawić: 

a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego 

produktu spożywczego, będącego przedmiotem zamówienia, 

b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP. 

15. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy 

każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej 

dostawy. 

16. Wykonawca ma obowiązek uznania uzasadnionej reklamacji jakości i ilości 

dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego                    
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w dniu złożenia reklamacji 
17. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika. 

 

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

CZĘŚĆ I:   PIECZYWO 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość 
Minimalny 

termin 

przydatności do 

spożycia  od 

daty dostawy 
MAX MIN 

JEDN. 

MIARY 

1 Chleb  mieszany min. 600g  - krojony    5,00 1 szt 2 dni 

2 Bułka graham 2,00 1 szt 2 dni 

3 Bułka pszenna zwykła min.70g maka 

pszenna 500 
20,00 1 szt 2 dni 

4 Bułka tarta z bułki  32,50 1 kg 60 dni 

5 Chleb graham min. 600g - krojony 3,00 1 szt 2 dni 

6 Chleb pełmoziarnisty min. 600g- krojony 3,00 1 szt 2 dni 

7 Chleb razowy min.600g - krojony 3,00 1 szt 2 dni 

8 
Chleb ze słonecznikiem min. 600g-krojony 

1,00 1 szt 2 dni 

9 Chleb żytni min.600 g - krojony 4,00 1 szt 2 dni 

10 

Drobne ciastka mix (jeżyki czekoladowe, 

bezy kokosowe, ciasteczka maślane z 

nadzieniem, księżyce kokosowe, kruche, 

piszingery, rogaliki francuskie, orzeszki, 

morelki francuskie) 

4,00 1 kg 60 dni 

11 Pumpernikiel 5,00 1 szt 30 dni 

12 Weka min. 250g 16,00 1 szt 2 dni 

13 Chałka świeża słodka 5,00 0 szt 2 dni 

14 chleb chrupki razowy 2,00 0 op 2 dni 

15 chleb pszenno-żytni 1,00 0 szt 2 dni 

Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy                 

w godz. 7.00-10:00 

 

CZĘŚĆ  II :    PRODUKTY   MLECZARSKIE 

 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość Minimalny 

termin 

przydatności do 

spożycia  od 

daty dostawy 

MAX MIN 
JEDN. 

MIARY 

1 Drożdze min. 100g    5,80 0,00 kg 14 dni 

2 

Jogurt naturalny, gęsty, kubek min.390g -skład 

mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii 

jogurtowych  
16,00 1,00 l 20 dni 

3 
Jogurt naturalny typ grecki kubek min. 400g 

11,00 1,00 l 30 dni 

4 Kefir min. 400g 5,00 1,00 l 20 dni 

5 
Margaryna o zawartości 80% tłuszczu do 

pieczenia i smażenia min. 250 g ,,kubełkowa''   140,00 1,00 szt 90 dni 
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6 Masa kajmak krówkowa min.510g puszka  30,00 1,00 szt 120 dni 

7 Masło klarowane min.250g 2,50 0,00 kg 90 dni 

8 
Masło świeże min.82% tłuszczu w kostkach 

min.200g  399,00 1,00 szt 90 dni 

9 Maślanka 8,00 1,00 l 14 dni 

10 Mleko spożywcze - 0,5 % - karton 1 litr 2,00 1,00 l 90 dni  

11 Mleko spożywcze - 1,5% - karton 1 litr    2,00 1,00 l 90 dni 

12 Mleko spożywcze - 2 % - karton 1 litr 162,00 1,00 l 90 dni 

13 Mleko spożywcze - 3,2% - karton 1 litr 23,00 1,00 l 90 dni 

14 Mleko w proszku instant 0,5 g 7,50 0,00 kg 30 dni 

15 Mleko zagęszczone niesłodzone karton 0,5 l 10,50 1,00 l 60 dni 

16 Mleko zsiadłe  6,00 0,00 l 14 dni 

17 Olej lniany 0,5 l 2,00 1,00 l 90 dni 

18 Olej rzepakowy- 5l 123,00 1,00 l 90 dni 

19 Olej słonecznikowy - 1l      6,00 1,00 l 90 dni 

20 Olej sojowy 0,5 l    1,00 1,00 l 90 dni 

21 Oliwa z oliwek extra virgine 0,5l    8,00 0,00 l 90 dni 

22 
Parmezan – ser twardy typu podpuszczkowego 

typu Parmigiano Reggiano min. 200g 1,00 1,00 kg 30 dni 

23 Ser mascarpone min. 250g    34,00 1,00 kg 14 dni 

24 Ser mozzarella w kulkach dużych 4,00 0,00 kg 14 dni 

25 Ser pleśniowy Brie, Camembert min. 125g 2,00 1,00 kg 14 dni 

26 
Ser sałatkowo-kanapkowy typu Feta light min. 

270g 3,50 1,00 kg 14 dni 

27 
Ser żółty twardy dojrzewający – gatunek 

"Gouda'' (nie seropodobny)    
16,20 1,00 kg 30 dni 

28 Serek homogenizowany naturalny chudy 0,20 0,00 kg 14 dni 

29 Serek homogenizowany waniliowy  0,20 0,00 kg 14 dni 

30 Śmietana 12%- min.180g 31,00 0,00 kg 20 dni 

31 Śmietana 18% - min. 180g   34,50 1,00 kg 20 dni 

32 Śmietanka 12%- karton min. 250ml 2,20 1,00 l 90 dni 

33 Śmietanka 30% -  karton min. 500 ml  118,50 1,00 l 90 dni 

34 Śmietanka 36%- karton min. 500 ml    22,00 1,00 l 90 dni 

35 

Twarożek kanapkowo- sernikowy 

termizowany; skład:śmietanka, kultury bakterii 

fermentacji mlekowej -wiaderko min. 1 kg 

16,00 1,00 kg 14 dni 

36 Twaróg chudy min.250 g 0,50 0,00 kg 14 dni 

37 
Twaróg wiejski półtłusty 250g - klinek 

pakowany      19,50 1,00 kg 14 dni 

38 kwaśne mleko 4,00 1,00 l 14 dni 

39 ser feta 2,30 1,00 kg 14 dni 

40 margaryna Kasia  4,50 1,00 kg 14 dni 

41 kefir niskotłuszczowy 1,00 1,00 l 14 dni 

42 margaryna RAMA 2,00 1,00 op 14 dni 

43 margaryna Flora Pro Aktive 1,00 1,00 op 14 dni 

Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 

7:00 - 10:00 
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CZĘŚĆ  III :  PRODUKTY  ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE / 

PRODUKTY DROBIOWE 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość 
Minimalny termin 

przydatności do 

spożycia  od daty 

dostawy MAX MIN 
JEDN. 

MIARY 

1 Boczek płat wędzony parzony 8,50 1,00 kg 7 dni 

2 Bekon 3,50 0,00 kg 2 dni 

3 

Ćwiartka z kurczaka świeża 35-40dag - 

schłodzone 
10,00 1,00 kg 2 dni 

4 Filet z indyka        26,00 1,00 kg 2 dni 

5 

Filet z kurczaka świeży kg - schłodzony, 

pojedynczy   
37,00 1,00 kg 2 dni 

6 

Karkówka świeża, bez kości, bez przerostu 

tłuszczu i bez skóry 
7,00 0,00 kg  2 dni 

7 Kiełbasa podwawelska 6,00 1,00 kg 7 dni 

8 Kiełbasa szynkowa   0,00 kg 2 dni 

9 Kości wieprzowe ze schabu 4,00 0,00 kg 2 dni 

10 

Kurczaki świeże min. 2,00-2,50kg/szt. - bez 

podrobów, schłodzony 
11,00 1,00 szt 2 dni 

11 

Łopatka wieprzowa bez kości, świeża, bez 

przerostu tłuszczu i bez skóry    
36,00 1,00 kg 2 dni 

12 

Mięso od szynki, polskie, świeże, kulka, bez 

kości, bez przerostu tłuszczu i bez skóry 
24,00 1,00 kg 2 dni 

13 Mostek cielęcy cały 3,00 0,00 szt 2 dni 

14 

Pieczeń wołowa extra górna zrazowa,  polska, 

bez kości  i bez tkanki tłuszczowej 
8,00 1,00 kg 2 dni 

15 Pierś z kaczki świeży 6,00 1,00 kg 2 dni 

16 Polędwica sopocka 0,30 0,00 kg 2 dni 

17 Schab bez kości     31,00 1,00 kg 2 dni 

18 Skrzydełka drobiowe          5,50 0,00 kg 2 dni 

19 Słonina paski          1,70 0,00 kg 7 dni 

20 Smalec kostka min. 200 g        56,00 1,00 kg 90 dni 

21 Szynka gotowana 1,30 0,00 kg 2 dni 

22 Szynka konserwowa wieprzowa w bloku 0,70 0,00 kg 5 dni 

23 Szynka wołowa 0,10 0,00 kg 2 dni 

24 Wątróbka drobiowa świeża, schłodzona 7,00 0,00 kg 2 dni 

25 Żeberko wieprzowe paski mięsne 8,00 0,00 kg 2 dni 

26 udko z kurczaka 12,00 0,00 szt 2 dni 

27 polędwiczki wieprzowe długie 6,50 0,00 kg 2 dni 

28 Szponder wołowy 7,00 0,00 kg 2 dni 

29 cielęcina 1,00 0,00 kg 2 dni 

30 wołowina 1,00 0,00 kg 2 dni 

31 wędlina - kurczak gotowany 0,60 0,00 kg 2 dni 

32 udko z kurczaka 0,60 0,00 kg 2 dni 

33 kiełbasa szynkowa 0,20 0,00 kg 2 dni 

Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

godz. 7:00 - 10:00 
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CZĘŚĆ  IV :    RÓŻNE  PRODUKTY SPOŻYWCZE/OWOCE, WARZYWA I PODOBNE 

PRODUKTY PRZETWORZONE 

 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość Minimalny 

termin 

przydatności do 

spożycia  od daty 

dostawy 

MAX MIN 
JEDN. 

MIARY 

1 

Ananas plastry w lekkim syropie min.565 g po 
odsączeniu min. 340g 

18,00 0,00 szt 60 dni 

2 Barszcz czerwony kiszony 6,00 0,00 l 30 dni 

3 Bezy małe koktajlowe 1,50 0,00 kg 60 dni 

4 

Biszkopty okrągłe 120g- bez  konserwantów i 

sztucznych barwników 15,00 0,00 kg 90 dni 

5 

Biszkopty podłużne do Tiramisu-pakowane po min. 

500g   13,00 1,00 kg 120 dni 

6 

Budyń smak waniliowy bez cukru w proszku min. 

40g  18,00 1,00 op 120 dni 

7 Chrzan tarty - min. 180g  6,15 0,00 kg 60 dni 

8 Cukier kryształ  1kg   200,00 10,00 kg 60 dni 

9 Cukier puder 500g     37,00 10,00 kg 60 dni 

10 Cukier trzcinowy nierafinowany drobny  500g 3,00 1,00 kg 60 dni 

11 Czekolada biała 100g 30,00 1,00 szt 6 m-cy 

12 

Czekolada deserowa 100g - Masa kakaowa 

minimum 43% 16,00 1,00 szt 6 m-cy 

13 

Czekolada gorzka 70 % pakowana po 100g Masa 

kakaowa minimum 70% 5,00 1,00 szt 6 m-cy 

14 

Czekolada gorzka o zawartości kakao min. 40% 

pakowana po 100g  Masa kakaowa minimum 64%     
144,00 10,00 szt 60 dni 

15 

Czekolada mleczna pakowana po 100g- Masa 

kakaowa minimum 30% 46,00 1,00 szt 6 m-cy 

16 

Dżem min. 280g, w tym min. 80g owoców na 1 kg 

produktu - pełne kawałki owoców- różne smaki 

czerwona porzeczka, czarna porzeczka, truskawka 
3,00 1,00 szt 60 dni 

17 

Galaretka min.75g –smak agrestowy, na 500 ml 

wody 
15,00 0,00 op 6 m-cy 

18 

Galaretka min.75g – smak cytrynowy na 500 ml 

wody 
60,00 0,00 op 6 m-cy 

19 

Galaretka min.75g – smak malinowyna 500 ml 

wody 15,00 0,00 op 6 m-cy 

20 

Galaretka min.75g – smak pomarańczowy na 500 ml 

wody 
35,00 0,00 op 6 m-cy 

21 

Galaretka min.75g –- smak truskawkowy na 500 ml 

wody   
15,00 0,00 op 6 m-cy 

22 

Groszek konserwowy zielony min. 400g po 

odsączeniu -min. 240g    13,00 0,00 szt 60 dni 

23 

Gruszki połówki w lekkim syropie min. 820 g po 

odsączeniu min.470g 
15,00 0,00 szt 60 dni 

24 

Grzyby suszone-borowik szlachetny suszony 

pakowany po min.40 g 2,45 0,00 kg 6 m-cy 
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25 

Herbata ekspresowa aromatyzowana owocowa, 

torebka - opakowanie po 100 szt  11,00 0,00 szt 6 m-cy 

26 

Herbata ekspresowa czarna aromatyzowana, torebka 

- opakowanie po 100 szt  typu 
11,00 0,00 szt 6 m-cy 

27 

Herbata ekspresowa czarna torebka - opakowanie po 

50 szt 
10,00 1,00 op 6 m-cy 

28 Herbata ekspresowa malinowa 25 szt. 15,00 0,00 op 6 m-cy 

29 

Herbata ekspresowa owoce leśne 30 szt. -min. 60g  
15,00 0,00 op 6 m-cy 

30 Herbata z melisy torebka opakowanie po 25 szt 10,00 0,00 op 6 m-cy 

31 Herbatniki bez cukru min.50g 16,00 0,00 op 6 m-cy 

32 

Herbatniki maślane w czekoladzie pakowane po 

min. 125g 15,00 0,50 kg 6 m-cy 

33 Jabłka suszone 2,00 0,00 kg   

34 

Kakao naturalne min. 150g - ciemne o zawartości 

tłuszczu 10-12% - typu    11,90 1,00 kg 6 m-cy 

35 Kasza gryczana 0,5 kg- prażona  4,00 1,00 kg 6 m-cy 

36 Kasza jaglana 300-400g 3,00 0,00 kg 6 m-cy 

37 Kasza jęczmienna gruba wiejska 0,5 kg 8,60 1,00 kg 6 m-cy 

38 Kasza manna 0,5 kg     4,50 1,00 kg 6 m-cy 

39 

Ketchup łagodny zawartość pomidorów min.145g w 

100g produktu opakowanie 0,5l  
2,00 0,00 szt 6 m-cy 

40 Kisiel truskawkowy min. 38g 16,00 0,00 szt 6 m-cy 

41 Koncentrat buraczany 0,5 l 4,00 0,00 szt 60 dni 

42 Koncentrat pomidorowy 30%  9,20 0,00 kg 6 m-cy 

43 

Kukurydza konserwowa min.400 g po odsączeniu - 

min. 220g  16,00 1,00 szt 6 m-cy 

44 Likier Amaretto 0,25l 1,00 0,00 l 6 m-cy 

45 

Majonez bez konserwantów (olej rzepakowy 

rafinowany, musztarda, woda, ocet, gorczyca, 

cukier, sól, przyprawy, żółtka jaj kurzych min.7%) 

słoik min.310 ml  

10,00 1,00 l 6 m-cy 

46 Makaron cannelloni 100% mąka durum 1,00 0,00 kg 6 m-cy 

47 Makaron lasagne 100% mąka durum 0,25 0,00 kg 6 m-cy 

48 Makaron razowy świderki ekologiczny min.400g 2,50 0,00 kg 6 m-cy 

49 Makaron spaghetti 100% mąka durum 3,00 0,00 kg 6 m-cy 

50 Makaron tagliatella 100% maka durum 2,00 0,00 kg 6 m-cy 

51 Marmolada twarda w opakowaniu 0,5 kg 9,50 0,00 kg 60 dni 

52 

krem do samarowania pieczywa z orzechami i kakao 

- 350g 22,00 0,00 szt 6 m-cy 

53 

Mąka pszenna tortowa typ 450 wartość odżywcza 

produktu w 100g pakowana torebki papierowe po 1 

kg    
269,00 1,00 kg 6 m-cy 

54 

Mąka pszenna typ 500, pakowana torebki papierowe 

po 1 kg  
50,00 10,00 kg 6 m-cy 

55 Mąka ziemniaczana w opakowaniach 500g    12,50 0,00 kg 6 m-cy 

56 Migdały całe min. 100g     2,20 0,00 kg 60 dni 

57 Migdały cięte płatki 100-150g 2,00 0,00 kg 60 dni 

58 Miód naturalny wielokwiatowy    5,50 0,00 l 60 dni 
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59 Mleko kokosowe puszka min. 400ml 1,00 0,00 l 6 m-cy 

60 Morela suszona 100g 2,50 0,00 kg 60 dni 

61 Museli z orzechami laskowymi min.0,5kg 1,00 0,00 kg 6 m-cy 

62 Musztarda słoik 200g     5,00 1,00 szt 60 dni 

63 Ocet spirytusowy  10% butelka 0,5   12,00 0,00 szt 60 dni 

64 Ocet winny jabłkowy 500ml 2,75 0,00 l 60 dni 

65 

Ogórek konserwowy w słoiku min. 865 g-masa po 

odsączeniu min. 450g 27,00 0,00 kg 60 dni 

66 Oliwa z wytłoczyn z oliwek 1l 7,00 0,00 l 60 dni 

67 

Oliwka czarna bez pestek pakowane w słoik 

min.340 g-masa po odsączeniu min.160g 0,20 0,00 kg 60 dni 

68 Orzechy laskowe prażone całe min.80g 1,00 0,00 kg 6 m-cy 

69 Orzechy laskowe tarte/mielone 200g 0,50 0,00 kg 6 m-cy 

70 Orzechy włoskie pakpwane po 200g lub po 500g 13,00 0,00 kg 6 m-cy 

71 Otręby pszenne 0,3 kg 1,00 0,00 op 60 dni 

72 Pasztet sojowy klasyczny min.110g 2,00 0,00 szt 6 m-cy 

73 Płatki jęczmienne 0,5 kg 2,00 0,00 szt 60 dni 

74 Płatki owsiane 0,5 kg 1,00 0,00 op 60 dni 

75 

Pomidory bez skóry pelati całe puszka min.400g-

masa po odsączeniu min.240   
10,00 0,00 szt 60 dni 

76 

Powidła śliwkowe węgierkowe (min. 190g w 100g 

produktu) min.1020g -  
11,50 0,00 kg 60 dni 

77 Rodzynki sułtanki 100 g   3,20 0,00 kg 60 dni 

78 Rum brązowy 0,5l 0,50 0,00 l 6 m-cy 

79 Rum golden 0,5l 1,00 0,00 l 6 m-cy 

80 Ryż biały  1kg 2,00 0,00 kg 60 dni 

81 Ryż biały parboiled 1kg 5,60 1,00 kg 60 dni 

82 Ryż brązowy w woreczkach 4*100g 4,50 0,00 op 6 m-cy 

83 Ryż do risotto 500g 2,00 0,00 szt 60 dni 

84 Siemię lniane 200g 0,20 0,00 kg 6 m-cy 

85 Skórka pomarańczowa kandyzowana 100g   0,80 0,00 kg 6 m-cy 

86 Słonecznik łuskany 100 g 0,40 0,00 kg 60 dni 

87 Sok jabłkowy 100% 11,00 1,00 l 6 m-cy 

88 Sok pomarańczowy 100% 7,00 1,00 l 6 m-cy 

89 Sok pomidorowy 100% butelka 0,25l  1,00 0,00 l 6 m-cy 

90 Sok wielowarzywny 100% karton 1l 2,00 0,00 l 6 m-cy 

91 

Sok z cytryny 200 ml składniki: sok z cytryny min. 

99,9%,  
4,00 0,00 l 60 dni 

92 Spirytus 0,5l 1,20 0,00 l 6 m-cy 

93 Syrop klonowy 250g 1,50 0,00 l 6 m-cy 

94 Szczaw siekany konserwowy -słoik min.  280g 6,80 0,00 kg 6 m-cy 

95 Śliwki kalifornijskie 100g 1,20 0,00 kg 60 dni 

96 Tuńczyk w sosie własnym-puszka min. 170g 2,00 0,00 szt 6 m-cy 

97 Tuńczyk w wodzie-puszka min.  185g 1,00 0,00 szt 6 m-cy 

98 

Wafle ryżowe bez glutenu min. 130g z ryżu 

brązowego 
2,00 0,00 op 6 m-cy 
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99 Wafle suche tortowe (andruty) 250g-prostokątne 5,00 0,00 op 6 m-cy 

100 Wino białe wytrawne 0,75l 3,00 0,00 l 6 m-cy 

101 Wiórka kokosowe 100g 5,00 0,00 kg 6 m-cy 

102 Woda mineralna gazowana 1,5l      11,00 0,00 szt 6 m-cy 

103 Woda mineralna niegazowana 5l 4,00 5,00 l 6 m-cy 

104 Żurawina suszona 150g 2,00 0,00 kg 6 m-cy 

105 Żurek kiszony w butelce 0,5l 3,00 0,00 l 30 dni 

106 Musztarda  krem z gorczycy z miodem     słoik 200g     6,00 0,00 szt 6 m-cy 

107 Brandy 1,00 0,00 l 6 m-cy 

108 makaron rurki  2,00 0,00 kg 6 m-cy 

109 Kawa naturalna rozpuszczalna-opakowanie duże 5,00 0,00 kg 6 m-cy 

110 

Mąka orkiszowa typ 750, pakowana torebki 

papierowe po 1 kg  5,00 
0,00 

kg 3 m-cy 

111 Pomidory suszone w zalewie 10,00 0,00 op 3 m-cy 

112 

wafel przekładany kremem kokosowym oblany białą 

czekoladą waga min.37g -typu princessa lub 

równoważny 
30,00 0,00 szt. 3 m-cy 

113 ciasto francuskie swieze chłodzone -rolka 20,00 0,00 szt 14 dni  

114 

Kawa cappuccino o smaku czekoladowym min 110 

g 11,00 0,00 kg 6 m-cy 

115 Konfitura  z żurawiny-słoik min. 180 g 0,20 1,00 kg 6 m-cy 

116 Ocet balsamiczny biały min. 250ml 0,50 0,00 l 60 dni 

117 orzechy pistacjowe 0,20 0,00 kg 60 dni 

118 majonez z kwasami Omega 3 0,20 0,00 kg 60 dni 

119 kawa Inka 1,00 0,00 op 60 dni 

120 Kawa naturalna instant 0,20 0,00 kg 60 dni 

121 Kawa rozpuszczalna Nescafe Cream 200g 10,00 0,00 szt 60 dni 

122 Kisiel malinowy min. 38g 15,00 0,00 szt 60 dni 

123 Kisiel cytrynowy min. 38g 15,00 0,00 szt 60 dni 

124 Kisiel wiśniowy min 38g 15,00 0,00 szt 60 dni 

Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

godz. 7:00 - 10:00 

 

CZĘŚĆ V  :  WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość 
Minimalny 

termin 

przydatności 

do spożycia  

od daty 

dostawy 

MAX MIN 
JEN. 

MIARY 

1 Aronia 0,50 0,00 kg 2 dni 

2 Banany 10,00 0,00 kg 2 dni 

3 Bazylia świeża - doniczka 3,00 0,00 szt 10 dni 

4 
Borówka amerykańska opakowanie 250 g 2,50 0,00 kg 2 dni 

5 Brokuł świeży 9,00 0,00 szt 3 dni 

6 Brukselka 3,50 0,00 kg 5 dni 

7 Burak ćwikłowy średni  53,50 0,00 kg 5 dni 
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8 Cebula czerwona 6,00 0,00 kg 5 dni 

9 Cebula duża    115,00 0,00 kg 5 dni 

10 Cebula szalotka 6,50 0,00 kg 5 dni 

11 Cukinia 23,00 0,00 kg 2 dni 

12 Cykoria 2,00 0,00 szt 3 dni 

13 Cytryna    95,00 0,00 kg 5 dni 

14 Czosnek główka, polski, duży  100,00 0,00 szt 14 dni 

15 

Fasola jaś sucha, biała, duża, polska, 45-50 ziaren na 10dag 

opakowania  - typu "Piękny Jaś" lub równoważne 
2,00 

0,00 
kg 30 dni 

16 Fasolka szparagowa 3,00 0,00 kg 2 dni 

17 Grejfrut różowy średni 2,00 0,00 kg 5 dni 

18 Groch suchy łuszczony 1,00 0,00 kg 30dni 

19 Gruszki 20,00 0,00 kg 5 dni 

20 Imbir świeży korzeń   0,60 0,00 kg 5 dni 

21 Jabłko - Champion  70,00 0,00 kg 5 dni 

22 Jabłko Szara reneta 96,00 0,00 kg 5 dni 

23 Jagody świeże lub mrożone 4,00 0,00 kg 1 dzień 

24 Kalafior świeży 5,00 0,00 szt 5 dni 

25 Kapusta biała świeża   34,00 0,00 kg 5 dni 

26 Kapusta czerwona świeża główki   27,00 0,00 kg 5 dni 

27 Kapusta kiszona  17,00 0,00 kg 14 dni 

28 Kapusta pekińska świeża  36,00 0,00 szt 3 dni 

29 Kapusta włoska 3,00 0,00 szt 5 dni 

30 Karambola 7,00 0,00 szt 5 dni 

31 Kiwi średnie świeże 7,00 0,00 kg 3 dni 

32 Koperek świeży - pęczek  73,00 0,00 szt 2 dni 

33 Limonka świeża 20,00 0,00 szt 5 dni 

34 Malina świeża 250g 9,00 0,00 kg 1 dzień 

35 Mandarynka    5,00 0,00 kg 5 dni 

36 Mango 10,00 0,00 szt 5 dni 

37 Marchew myta  duża w opakowaniu   91,00 0,00 kg 5 dni 

38 Melisa świeża - doniczka 1,00 0,00 szt 10 dni 

39 Mięta świeża - doniczka 3,00 0,00 szt 10 dni 

40 Natka pietruszki świeża  - pęczek 143,00 0,00 szt 2 dni 

41 Nektarynka  0,60 0,00 kg 5 dni 

42 Ogórek kiszony  13,00 0,00 kg 14 dni 

43 Ogórek świeży, szklarniowy, długi - opakowanie   40,00 0,00 szt 5 dni 

44 Papryka świeża, czerwona 18,00 0,00 kg 3 dni 

45 Papryka świeża, zielona  4,00 0,00 kg 3 dni 

46 Papryka świeża, żółta 5,00 0,00 kg 3 dni 

47 Pieczarka świeża, biała 44,00 0,00 kg 1 dzień 

48 Pietruszka myta świeża korzeń 25,00 0,00 kg 5 dni 

49 Pomarańcza średnia 16,50 0,00 kg 5 dni 

50 Pomidor koktajlowy polski  0,50 0,00 kg 3 dni 

51 Pomidor świeży - średni  polski  47,00 0,00 kg 3 dni 
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52 Por świeży, długi, gruby nieprzerośnięty 48,00 0,00 szt 3 dni 

53 Porzeczka czarna 8,50 0,00 kg 1 dzień 

54 Roszponka opakowanie 100g 1,00 0,00 kg 3 dni 

55 Rzodkiew biała 1,00 0,00 szt 5 dni 

56 Rzodkiewka - świeża – pęczek 134,00 0,00 pęczek 2 dni 

57 Sałata lodowa świeża - główka 2,00 0,00 szt 4 dni 

58 Sałata zielona świeża – główka 25,00 0,00 szt 2 dni 

59 Seler myty korzeń świeży duży   20,00 0,00 kg 5 dni 

60 Soczewica czerwona 0,50 0,00 kg 60 dni 

61 Soczewica zielona 0,50 0,00 kg 60 dni 

62 Szczypior świeży - pęczek 47,00 0,00 pęczki 2 dni 

63 Śliwki węgierki 4,00 0,00 kg 3 dni 

64 Truskawki świeże 17,00 0,00 kg 1 dzień 

65 Tymianek świeży - doniczka 3,00 0,00 szt 60 dni 

66 Winogrono białe 2,00 0,00 kg 3 dni 

67 Winogrono czerwone 2,00 0,00 kg 3 dni 

68 

Włoszczyzna na tacce(marchew,  seler, cebula, por, kapusta 

włoska 10,00 0,00 szt 2 dni 

69 Ziemniaki bez piasku czyste  267,00 0,00 kg 14 dni 

70 arbuz 12,00 0,00 szt 14 dni 

71 melon 12,00 0,00 szt 14 dni 

72 Fasola drobna biała sucha 4,00 0,00 kg 2 dni 

73 boćwina 1,00 0,00 pęczek 14 dni 

Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

godz. 7:00 - 10:00 

 

CZĘŚĆ: VI  JAJA 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość 
Minimalny termin 

przydatności do 

spożycia  od daty 

dostawy 
MAX MIN 

JENDOSTKA 

MIARY 

1 
Jajka świeże o wadze 68-70g - 

symbol "L"   
2 980 100 szt 30 dni 

Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

godz. 7:00 - 10:00 

 

CZĘŚĆ  VII :    PRODUKTY  MROŻONE 

 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość Minimalny termin 

przydatności do 

spożycia  od daty 

dostawy MAX MIN 
JEN. 

MIARY 

1 
Bukiet warzyw mrożonych 7 składnikowe 

450 g lub 750 g 
4,00 0,00 kg 60 dni 

2 Ciasto francuskie świeże rolka  32,00 0,00 szt 60 dni 
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3 
Groszek mrożony - opakowanie 450 g lub 

750 g 
8,30 0,00 kg 60 dni 

4 
Jagoda mrożona - opakowanie 450 g lub 

750 g 
0,50 0,00 kg 60 dni 

5 
Kurki mrożone- opakowanie 450 g lub 750 

g 
3,50 0,00 kg 60 dni 

6 
Marchewka baby mrożona - opakowanie 

450 g lub 750 g 
1,00 0,00 kg 60 dni 

7 
Marchewka kostka z groszkiem mrożona -

opakowanie 450 g lub 750 g 
1,50 0,00 kg 60 dni 

8 Szpinak mrożony - brykiet   10,00 0,00 kg 60 dni 

9 
Warzywa krojone julienn mrożone 3 

składnikowe - opakowanie 450 g lub 750 g 
2,00 0,00 kg 60 dni 

10 truskawki mrożone 8,00 0,00 kg 60 dni 

11 śliwki mrożone  3,00 0,00 kg 60 dni 

12 maliny mrożone 1,50 0,00 kg 60 dni 

13 
Wiśnia mrożona - opakowanie 450 g lub 

750 g 
4,00 0,00 kg 60 dni 

Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

godz. 7:00 - 10:00 

 

 CZĘŚĆ  VIII :    RYBY I OWOCE MORZA 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość Minimalny termin 

przydatności do 

spożycia  od daty 

dostawy 
MAX MIN JEN. MIARY 

1 Dorsz świeży filet bez skóry 64,00 0,00 kg 2 dni 

2 Halibut wędzony 4,00 0,00 szt 14 dni 

3 Kalmary 40,00 0,00 szt 2 dni 

4 Krewetki tygrysie 160,00 0,00 szt 2 dni 

5 Łosoś świeży filet 2,70 0,00 szt 2 dni 

6 Łosoś wędzony 2,00 0,00 kg 14 dni 

7 Makrela wędzona 2,00 0,00 kg 14 dni 

8 Polędwiczki z dorsza 14,00 0,00 szt 2 dni 

9 Sola świeża 2,00 0,00 kg 2 dni 

10 Filet morszczuk lub mintaj 2,00 0,00 kg 2 dni 

11 Matiasy  3,00 0,00 kg 2 dni 

12 Pstrąg świeży patroszony 4,00 0,00 kg 2 dni 

13 Śledź w oleju 4,50 0,00 kg 2 dni 
Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

godz. 7:00 - 10:00 
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CZĘŚĆ  IX :    PRZYPRAWY 

L.p Nazwa artykułu 

Ilość Minimalny termin 

przydatności do 

spożycia  od daty 

dostawy 
MAX MIN 

JEDN.  

MIARY 

1 Aromat rumowy 10ml    1,00 0,00 szt 6m-cy 

2 Aromat waniliowy 10ml   1,00 0,00 szt 6m-cy 

3 Bazylia 10g 9,00 0,00 szt 6m-cy 

4 Chilli 10g 1,00 0,00 szt 6m-cy 

5 Cukier waniliowy 30g     114,00 10,00 szt 6m-cy 

6 

Cukier z prawdziwą wanilią 10g; 

skład:Cukier, wanilia w proszku 8,00 
0,00 

szt 6m-cy 

7 Cynamon 20g   49,00 0,00 szt 6m-cy 

8 Estragon 10 g 2,00 0,00 szt 6m-cy 

9 Gałka muszkatołowa mielona 10g   5,00 0,00 szt 6m-cy 

10 Goździki 20 g   4,00 0,00 op 6m-cy 

11 Kminek cały 20g   19,00 0,00 op 6m-cy 

12 Kora cynamonu min.  17 g 16,00 0,00 szt 6m-cy 

13 

Kostki rosołowe-bulion drobiowy; 

pakowane po 6szt 23,00 
0,00 

op 60 dni 

14 Kwasek cytrynowy 10g    5,00 0,00 op 60 dni 

15 Liść laurowy min.  6g   25,00 0,00 op 6m-cy 

16 Liść lubczyku otarty 10g 10,00 0,00 szt 6 m-cy 

17 Majeranek 150g   11,00 0,00 kg 6m-cy 

18 Oregano 100g   9,00 0,00 szt 6m-cy 

19 

Papryka czerwona w proszku ostra 

chili 20g   6,00 0,00 op 6m-cy 

20 

Papryka czerwona w proszku słodka 

20   
15,00 0,00 op 6m-cy 

21 Pieprz biały mielony 20 g 0,80 0,00 kg 6m-cy 

22 Pieprz czarny mielony, naturalny 20g   22,00 0,00 kg 6m-cy 

23 Pieprz czarny ziarnisty 20 g 6,00 0,00 op 6m-cy 

24 Pieprz kolorowy mielony 20 g 6,00 0,00 op 6m-cy 

25 Proszek do pieczenia 30g   50,00 10,00 szt 6m-cy 

26 Przyprawa do ryb 18-20 g 8,00 0,00 szt 6m-cy 

27 Przyprawa do zup w płynie 1l  2,00 0,00 op 6m-cy 

28 Soda oczyszczona 80g   3,00 0,00 szt 6m-cy 

29 

Sól - jodowana drobna pakowana po 1 

kg  44,00 0,00 kg 6m-cy 

30 Sól zmiękczająca mięso 20 g 5,00 0,00 op 6m-cy 

31 Tymianek 10 g   7,00 0,00 szt 6m-cy 

32 Ziele angielskie 20 g  30,00 10,00 op 6m-cy 

33 Zioła prowansalskie 10g  2,00 0,00 kg 6m-cy 

34 Żelatyna 200 g    10,10 0,00 kg 6m-cy 

35 amoniak spożywczy 2,00 0,00 szt 6m-cy 

36 gorczyca cała  1,00 0,00 szt 6m-cy 

37 Śmietan-fix 60,00 0,00 szt 6m-cy 

38 jałowiec 1,00 0,00 op 6m-cy 
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Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w 

godz. 7:00 - 10:00 

 

3.4 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3.5 Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.  

3.6 Każda z części będzie oceniana oddzielnie.  

3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3.8 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

3.9 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.10 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

3.11 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.12 Zamawiający  nie wymaga zgodnie z art.29 ust 3a ustawy Pzp zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę. 

 

4.  Termin realizacji zamówienia. 

 

Zamawiający przewiduje okres wykonania zamówienia  30.06.2019  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  

 

5.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :  

a)  nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ( pkt. 12-23)  i ust. 5 pkt.1  

b)  spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5.2  Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące: 

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

to z odrębnych przepisów,  

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c)   zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o których 

mowa w pkt. 5.2  

5.2.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5 Jeżeli oferta wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3 Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1 
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5.4   Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wyklucza również wykonawcę: 

5.4.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                            

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

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

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1508 )  lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1244); 

 

6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa  w pkt 5.3.1. SIWZ, 

zamawiający żąda od wykonawcy:  

 

nie dotyczy  

 

6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

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

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

 

2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                  

w postępowaniu.( załącznik A3 do SIWZ)  

 

6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 

A3 do SIWZ.  

 

6.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ: 

1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 
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a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4. ppkt 1 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony  nie 

wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                                

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

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

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

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

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.7 Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

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

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

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

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

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6.8 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                       

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego 

Zamawiający wymaga aby w kosztorysie ofertowym wykonawca określił  nazwę produktu lub  

producenta wg. załączonego kosztorysu ofertowego - załącznik A1 - A1.1 –A1.9 dal wszystkich 

części zamówienia   

 

8.  Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wybór oferty  

 

8.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                       

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu                              

i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte                               

w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 

8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi 

potwierdzać brak podstaw wykluczenia 

8.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1244); 

8.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
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krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

8.5 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

8.6 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,                        

o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.2. 

SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz 

form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) - dalej zwanego 

„rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018r .”, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych                                 

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

8.7 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 

5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                 

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ) 

rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018r .”, r., 

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

8.8 W przypadku, o którym mowa w pkt 8.7. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

8.9 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości                              

i Technologii z dnia 17 października 2018r .”,. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8.10 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii z dnia 17 października 2018r .”,  inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 

8.9. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.11 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

8.12 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 
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8.13 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii                   

z dnia 17 października 2018r .”, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

8.15 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak 

podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

8.16 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

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

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

unieważnienie postępowania. 

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

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału               

w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu                

i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.18 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

8.19 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8.20 Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz  z ofertą: 

a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ,  

b) kosztorys ofertowy  dla danej części zamówienia zgodnie z załącznikami -  

załącznik A1.1.;  A1.2;  A1.3 ; A1.4; A1.5;  A1.6;  A1.7;  A1.8;  A1.9; dla każdej 

części oddzielnie. 

c) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za  

zgodność  z oryginałem. 

d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,SIWZ)  -  

Załącznik nr A2 do SIWZ. 

  

ZGODNIE Z ART.24AA UST.1 PZP ZAMAWIAJĄCY NAJPIERW DOKONA OCENY OFERT,                

A NASTĘPNIE Z BADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA 
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JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.   

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  wymienione w pkt. 6 

SIWZ zostaną złożone na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp.  

Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki 

udziału w postepowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.  

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

9.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie               

z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy             

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

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

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

9.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma chyba wykonawca wezwany przez zamawiającego do 

potwierdzenia otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji oświadczy, iż 

w/w wiadomości nie otrzymał. 

 Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ  należy przesłać 

za pośrednictwem faksu nr fax.  +48 12 289 17 88   drogą elektroniczna (skan pisma)  na adres 

e-mail: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl,   lub pismem na adres zamawiającego.  

 

9.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez ujawniani źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której 

zamieścił  SIWZ.  

9.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązujące należy przyjąć treść pisma z późniejszą data.  

9.5 Wykonawca pobierający wersję elektroniczna SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

zobowiązany jest do monitorowania jej w terminie do dnia otwarcia ofert. Zamieszczane tam 

wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ będą wiążące dla wykonawców. 

9.6 Osobą  uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Maciej Filiciak – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                                 

i Ustawicznego w Wieliczce, ul. marsz. J. Piłsudskiego 105, Wieliczka, sekretariat tel. (12)289 

17 40 , e- mail: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl,     

 

 

 

mailto:zamowienia@pckziu-wieliczka.pl
mailto:zamowienia@pckziu-wieliczka.pl
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10. Wymagania dotyczące wadium  

 

nie dotyczy  

 

11. Termin związania z ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. 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 wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca 

nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

12. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej , z zachowaniem formy 

pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem nieważności 

(art. 82 ust.2 uPzp). Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci 

elektronicznej. 

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

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

polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr A do SIWZ. 

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez 

skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

3.13 Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „ Zakup wraz z dostawą artykułów 

spożywczych”  z podziałem na IX  części – oferta na część *1,2,3,4,5,6,7,8,9 

oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.3.CKZ.2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. (……………………………)  

 

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  
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12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

3.14 Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na„ Zakup 

wraz z dostawą artykułów spożywczych”  z podziałem na IX  części – oferta na część 

*1,2,3,4,5,6,7,8,9  oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.3.CKZ.2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. ( …………………… ) 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza                   

w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 3.1 „ Zakup wraz                

z dostawą artykułów spożywczych”  z podziałem na IX  części – oferta na część 

*1,2,3,4,5,6,7,8,9     oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.3.CKZ.2019 

 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. ( ………………… ) 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

12.17 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż                          

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 

udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                      

i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

12.18 Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić 

oddzielną część oferty, zabezpieczone w kopercie i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa„  

 

13.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego ul. marsz. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka  - sekretariat   

b) termin składania ofert: do dnia 22.01.2019, do godz. 08: 30 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego ul. marsz. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka  - sekretariat  

pokój nr   

b) termin otwarcia ofert: w dniu   22.01.2019, o godz. 08:45 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta 

zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej 

złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją                     

o terminie jej złożenia. 
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13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 

cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 

na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

       13.6  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz  

                zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

14.    Opis sposobu obliczenia ceny.   

 

14.1  Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać ostateczną cenę za przedmiot zamówienia 

na załączniku „A” zatytułowanym formularz oferty – dla każdej z części zamówienia 

oddzielnie, ustaloną w oparciu o otrzymane od Zamawiającego materiały. 

14.2 Cenę należy obliczyć według kalkulacji własnej zgodnie z kosztorysem ofertowym według 

załącznika  do SIWZ nr  A1.1 – dla części I, A1.2 –dla części II, A1.3 dla części III. A1.4– dla 

części IV, A1.5 –dla części V, A1.6 dla części VI. A1.7 – dla części VII, A1.8 –dla części VIII, 

A1.9 dla części IX 

14.3 Kosztorys ofertowy  dla każdej części zamówienia zastanowi część oferty i musi być 

podpisany pod rygorem odrzucenia oferty.  

14.4 Cena będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia, m. in. koszty transportu, opłaty i podatki oraz będzie uwzględniała także 

ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę  

14.5 Każda część jest oceniana oddzielnie.  

14.6 Ceny w ofercie muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

14.7 Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

14.8 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

14.9  Do ceny netto należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

14.10 Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

powinna zawierać także należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

zaliczkę na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający 

będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. 

 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz      

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

15.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

15.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

             - kryterium „Cena”: 

a) znaczenie kryterium - 60 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

 
                  cena najniższa spośród ofert 
C =    -------------------------------          x 60% 
                       cena badanej oferty 
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- kryterium  „Termin dostawy częściowej” 

a) znaczenie kryterium - 40 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin dostawy częściowej” 

 

                 najkrótszy termin wśród złożonych ofert ( wyrażony w dniach) 
T =         -------------------------------------------------------                                         x 40% 
                  termin badanej oferty ( wyrażony w dniach)  
 

Łączna ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu  o przedstawione wyżej 

kryteria zgodnie ze wzorem:  

  

K = C + T  

Zamawiający będzie ustalał punktację za termin wykonania dostaw częściowych (czas dostawy, 

stałe godziny od 7:00 do 10:00) na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę                              

w formularzu oferty pkt. 5  

 

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby wykonawca zaoferował co najmniej 2 dniowy  termin 

realizacji dostawy częściowej. Maksymalny punktowany czas dostawy nie może być dłuższy niż 

5 dni od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy za pomocą poczty e-mail. Oferta Wykonawcy, 

który zaoferuje realizację dostaw w terminie dłuższym niż 5 dni podlegała odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Najkrótszy termin  

 

15.4 W trakcie dokonywania obliczeń zamawiający zaokrągli każdy z wyników  do 2 

miejsc po przecinku. 

15.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza, czyli temu który otrzyma największą liczbę punktów. 

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty               

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

nie dotyczy  

 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr B do SIWZ. 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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19.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

19.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

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

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

19.6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

19.7 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.  

19.8 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.9 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.10 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.11 W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 
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 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1579), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy   

21. Adres  strony internetowej zamawiającego. 

Adres strony internetowej:  http://www.pckziu-wieliczka.pl/  

22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

24. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

25. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy 

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy.  

 

26. Klauzula informacyjna  

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przetwarza dane zawarte w 

ofertach albo we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu 

prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 

zm.). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: 

„Rozporządzenie ogólne”)  mają charakter danych osobowych.  

W świetle powyższego  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, 

że: 

1. Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest : Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 

Wieliczka e-mail: szkola@pckziu-wieliczka.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, email: 

szkola@pckziu-wieliczka.pl 

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c 

Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie  jest niezbędne  do wypełniania obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest 

prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.  

4. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni 

pracownicy Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

http://www.pckziu-wieliczka.pl/
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5. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku 

następującego po roku w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania 

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy 

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody 

c) przenoszenia danych 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. 

7. Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż  

przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

ogólnego. 

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan  

zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie 

niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokłada wszelkich starań, 

aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,  

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

 

27. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) formularz oferty - załącznik A do SIWZ,  

2) kosztorys ofertowy – załącznik A1.1 – dla części I zamówienia 

3) kosztorys ofertowy - załącznik A1.2 – dla części II zamówienia  

4) kosztorys ofertowy - załącznik A1.3 – dla części III zamówienia  

5) kosztorys ofertowy – załącznik A1.4 – dla części IV zamówienia 

6) kosztorys ofertowy - załącznik A1.5 – dla części V zamówienia  

7) kosztorys ofertowy - załącznik A1.6 – dla części VI zamówienia  

8) kosztorys ofertowy – załącznik A1.7 – dla części VII zamówienia 

9) kosztorys ofertowy - załącznik A1.8 – dla części VIII zamówienia  

10) kosztorys ofertowy - załącznik A1.9 – dla części IX zamówienia  

11) Załącznik nr A2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
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12) Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

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

Pzp, 

13) Załącznik nr B do SIWZ - wzór umowy,  

14) załącznik nr 2 do umowy – wzór  

 

 

 

 


