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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm.) obowiązującymi dla zamówień klasycznych 

o wartości mniejszej niż progi unijne określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 
ustawy Pzp, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

na wykonanie usług w ramach Projektu: 

„Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na 
Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu " 

Realizowanego w ramach projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach 
Poddziałania 

IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Sporządził: 
Radosław Śmiałek 
Zaakceptował 
Aima Więcek 
Pomoc administracyjna/Koordynator Projektu ŁCWS 
PCPR w Łowiczu 
(strona formalna i merytoryczna) 

Z A T W 

KOORDYNATOR PROJEKTU 
ifv 

(kiero 
fagdalena Baleerak 

lawiającego) ' 

Łowicz, dnia 14.12.2021 r. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów 
oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I SPECYFIKACJA WARUNKÓW I ZAMÓW lENIA 
[•• zwana dalej wiślIrÓćie SWZ H"< 

Spis treści 
S P E C Y F I K A C J A WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SWZ 

I . Dane adresowe zamawiającego, adres poczty elektronicznej oraz strony mtemetowej 
prowadzonego postępowania, a także adres stron)' intemetov/ej, na której 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

I I . Tiyb udzielenia zamówienia 
I I I . Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia 
I V . Termin wykonania zamówienia 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
V I . Podstawy wykluczenia '. 
V I I . Informacje o podmiotowych środlcach dowodowych i innych dokumentach 

i oświadczeniach 
V I I I . Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, v/ysyłania i odbierania korespondencji 
elektromcznej 1 

[X. Wyjaśnienia treści SWZ 1 
X . Wymagania dotyczące wadium 1 
X I . Termin związania ofertą 1 
X I I . Opis sposobu przygotowywania ofert 1 
X I I I . Zasady sporządzania i forma dokumentów elektronicznych składanych 

w postępowaniu 1 
X I V . Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 1 
X V . Opis sposobu obliczenia ceny 1 
X V I . Opis kryteriów, oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 

ofert : 
X V I I . Informacje o formabiościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
X V I I I . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
X I X . Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 
X X . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
X X I . Postanowienia dodatkowe 
X X I I . Załączniki do SWZ 
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I . D A N E ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY E L E K T R O N I C Z N E J 
ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, A T A K Ż E 
ADRES STRONY I N T E R N E T O W E J , NA K T Ó R E J UDOSTĘPNIANE BĘDA ZMIANY 
1 WYJAŚNIENIA T R E Ś C I S W Z ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O U D Z I E L E N I E ZAMÓWIENIA 

Zamawiający. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczua 30,99-400 Łowicz 
NIP: 834-159-35-19, REGON: 750196838 działający, jako Zamawiający w rozumieniu 
Ustawy- Pzp, ze skutkami majątkowymi, w wyniku zaciągniętego zobowiązania, dla Powiatu 
Łowickiego, gdyż Zamawiający jest jednostką budżetową i nie posiada osobowości prawnej, a 
działa w obrocie w imieniu i na rachunek Powiatu Łowickiego, jako osoby prawnej. 
Adres korespondencyjny: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, 
99-400 Łowicz 
Dane kontaktowe: 
Numer telefonu: 667-855-886 
Adres poczty elektronicznej (e-mail): pcprlowicz.annaw@o2.pl 
Adres strony internetowej: https://pcprlowicz.com.pl/ 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.pcprlowicz.com.pl/bip/ 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: https://pcprlowicz.com.pl/ 

I I . T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia U września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 202Ir., poz. U29 z późn.zm.), zwanej w dalszej części SWZ 
„ustawą Pzp" lub „Pzp", obowiązującymi dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 
progi unijne określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w któryrti w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, 
a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), 
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach umowy nr RPLD.09.02.01-10-B005/21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

- brak podziału na części nie wpływa na konkurencję, 
- brak podziału na części podyktowany jest względami ekonomicznymi. 
Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach 
jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu 
widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. W przypadku większej liczby 
Wykonawców mogłyby wystąpić duże problemy z wyegzekwowaniem roszczeń. 

mailto:pcprlowicz.annaw@o2.pl
https://pcprlowicz.com.pl/
https://www.pcprlowicz.com.pl/bip/
https://pcprlowicz.com.pl/


Fundusze 
Europejskie 
Program llegionstny 

Rzeczpospolita 
Polska i 

Uicloiuddztuio 

tódHkiB 
Unia Europejska 

Eur cipej ski Fu nOusa S( lo-f czny 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
6. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w ait. 22 §1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) tj. osób 
wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie przygotowania posiłków. W celu weryfikacji 
zatrudniama przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w ust. 1 w zakresie realizacji zjimówienia, przewiduje 
się możliwość żądania przez Zamawiającego przedłożenia przez Wykon.-iwcę w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
3) innych dokumentów - zawierających infonnacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązkÓYi' pracownika. 
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
lub nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający 
przewiduje karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób realizujących czynności objętych przedmiotem 
umowy na podstawie umowy o pracę w wymiarze niezbędnym do realizacji tych czynności. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
10. Zamawiający nic przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 
13. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

Ustawy Pzp. 
14. Nie określa wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

I I I . O P I S I ' R Z E D i V H O T U ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄC!; 
R I : A L ! Z A C J I ZAMÓW1ENL\ 

1. Przcdmiutem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na: 
1. l . przygotowaniu i dostawie jednodaniowego, ciepłego posiłku w formie drugiego dania z 

kompotem, 
1.2. przygotowaniu posiłków dla 30 dzieci, 
1.3. przygotowanie jadłospisu i przedstawienie na 7 dni przed planowaną dostawą, najpóźniej 

do czwartku poprzedzającego tydzień, którego jadłospis dotyczy. Wszelkie zmiany 
w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. 

1.4. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca 
zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym przez 
Zamawiającego na dzień poprzedzający dostarczenie posiłków do godziny 16:00, jednak nie 
mniej niż 20 posiłków dziennie. 

1.5. Zamawiający zapłaci wykonawcy za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie 
z złożonym zamówieniem na dzień poprzedzający dzień dostarczania posiłków do godziny 
16:00 

1.6. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku v̂ godzinach między 15 a 16 
oraz podczas ferii zimowych i wakacji. 

1.7. Wykonawca w dniach ustawowo wolnych od pracy jest zwolniony z dostarczania posiłków. 

N. f^ 
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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
1.8. Dowóz posiłków będzie odbywał się na terenie miasta Łowicza do Placówki Wsparcia 

Dziennego- Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus" na ul. Pijarską 1 w Łowiczu. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ 
Posiłki należy przygotować zgodnie z zaleceniami i normami żywięnia Instytutu Żywności 
i Żywienia oraz Rozporządzenia Ministra żdrowia 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. 2016 r., poz. 1154), 
zwanego dalej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. 
Posiłki powiimy być przygotowywane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, 
bez środków sztucznie konserwujących, sztucznie barwiących, sztucznie aromatyzowanych 
oraz zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 
Wykonawca powinien uwzględnić podczas przygotowywania posiłków także dzieci z dietami 
pokarmowymi: (ok. 6%): 

• bezmleczną, 
• bezglutenową, 
• cukrzycową, 
• bezjajeczną, 
• z wykluczeniem innych produktów zgłoszonych przez Zamawiającego 

W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy Świetlicy Środowiskowej, 
dostawa posiłków może odbyć się o innej godzinie niż ustalona powyżej - pó wcześniejszym 
uzgodnieniu z Wykonawcą. 
W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na posiłki dla dzieci z dietą. 
Wykonawca przygotuje i dostarczy tego typu posiłki. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

8.1. Dostarczania posiłków do Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej 
„Przystanek PLUS" na ul. Pijarską 1 w Łowiczu, w termosach i/lub opakowaniach. 

8.2. Dostarczania posiłków własnym środkiem transportu, przystosowanym do przewozu 
żywności, spełniającym wymogi sanitamo-epidemiologiczne i HCPP Transport posiłków 
powinien odbywać się w termosach i/lub opakowaniach zapewniających właściwą ochronę 
i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. Temperatura posiłków nie może być niższa 
niż 65° C. Koszty transportu nale^ ująć w kalkulacji ceny oferty. 

8.3. Posiadania aktualnych badań lekarskich, niezbędnych przy wykonywaniu czynności 
polegających na kontakcie z żywnością dla osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia. 

8.4. Zapewnienia różnorodności drugich dań z zachowaniem norm kaloryczności według zasad 
racjonalnego żywienia dzieci. 

8.5. Przygotowywania jadłospisów, które będą się opierały na wykorzystaniu sezonowości 
występowania produktów z wykorzystaniem mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego 
i filetów rybnych. Zamawiający zastrzega prawo do dokonywania badań sprawdzających 
kaloryczność i wagę posiłków. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów 
określonych w zamówieniu, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę 
przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 

8.6. Wykonawca w tygodniu poprzedzającym (najpóźniej w czwartek) dostarczał będzie drogą 
e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl dekadowy jadłospis na co najmniej 5 dni roboczych przed 
dniem jego wprowadzenia z podaniem składników użytych do przygotowania posiłku, 
alergenów, kaloryczności i gramatury - do wiadomości Zamawiającego. 

8.7. Do jadłospisu złożonego Zamawiającemu zgodnie z pkt. 8.6, Zamawiający, w terminie 2 dni 
roboczych od jego otrzymania, zgłasza zastrzeżenia albo zatwierdza jadłospis bez zastrzeżeń. 
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do jadłospisu z uwagi na jego niezgodność 
z postanowieniami SWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 
do poprawienia jadłospisu zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz przesłanie na adres 

*• f u n d a c j a 
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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
pcpriow cz.annaw@o2.pl poprawionego jadłospisu w terminie oicreślonym przez 
Zamawiającego. 

8.8. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian do jadłospisu bez zgody Zamawiającego. 
Wszelkie ewentualne zmiany w jadłospisie muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem 
co najmniej 2 dni i zatikceptowane pi-zez Zamawiającego. Zgłoszenie podpisane pj-zez osobę 
upoważnioną powinno być dostarczone do siedziby Zamawiającego przez pracownika 
przywożącego posiłki. 

8.9. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 z póżn. 
zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Wykonawca 
zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki pokannow e i produkty 
spożywcze, określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane 
zgodnie z ztisadami racjonalnego żywienia dzieci. 

8.10. Doshirczane posiłki muszą być jednakowe pod względem ilościowym i jakościowym (tego 
samego asortymentu) w danym dniu. 

8.11. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywnościowych 
w ilości i w sposób określony w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021). 

8.12. Wykonawca zapewni mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów 
i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami 
sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. 

8.13. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia 
|)rocesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody 
itp.) wytwarzanych posiłków i wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
alternatywną propozycję dostiircainych posiłków np. suchy prowiant. 

8.14. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy dzieci), Zamawiający ma prawo 
zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków - suchy prowiant, a Wykonawca 
jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym tenninu i sposobu 
wykonania wymaganych dostaw. 

9. Pozostałe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w projektowanych 
postanowieniach umowy - załącznik nr 8 do SWZ. 

10. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV: 
55523100-3 usługi w zakresie posiłków szkolnych 
Pozostałe kody CPV: 
55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szJtół; 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ. Na 
zawarte w nich pytania zostaną przez Zamawiającego udzielone odpowiedzi. Zarówno pytania, 
bez wskazywania źródeł zapytań, jak i odpowiedzi zostaną ziimieszczone na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

12. Jeżeli w związku z zadanymi pytaniami zajdzie konieczność zmirmy treści SWZ, 
to Zamawiający dokona takiej zmiany i informacje o tym zamieści na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana ta spowoduje konieczność zmiany treści 
ogłoszenia, to Zamawiający dokonana takiej zmiany i zamieści o tym infonnację na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
wBZP. 

I V . T E R M I N WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie 
dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 
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V . W A R U N K I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają określone w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu. 
1. Zdobiości do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie 
gospodarczym. 

2. Warunki dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające 
na sukcesywnym, przez okres min. 6 miesięcy przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (usługa 
cateringowa), na łączną kwotę 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych), których należyte 
wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, 
np. referencjami. 
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających ,czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

4. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: ' 
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej. 

4. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie 
gospodarczym 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekaże wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
W przypadku przewidzianym w art. 117 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy 
wykonają poszczególni wykonawcy. 

V I . PODSTAWY W Y K L U C Z E N I A 

I . Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzij obligatoryjne 
przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, to jest Wykonawcę: 
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: (art. 108 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp) 
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
3) o którym mowa w art. 228-23Oa, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
4) finansowania przestępstwa o charakterze teirorystycznym, o któiym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
wj art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 20l2r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub pr:zestępstwo skarbowe, 

8) o którym mowa w art. 9 ust. 1 13 lub art. 10 usfciwy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
\ybrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o któryrn mowa w pkt 1; (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; (art. 108 u.st. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp) 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
(art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) 
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1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; (art. 108 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp) 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy 
lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
(art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa 
w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega 
wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym 
zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy 
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie 
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

V I I . I N F O R M A C J E O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH 
DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, jako dokument tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe. 
1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego odpowiednio w rozdziale V I oraz w rozdziale V SWZ. Oświadczenie 
to stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
Formularz pn. „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu" stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu", 
o którym mowa w ust. 1.1., musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają 
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sjduacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 
się na jego zasoby. 

2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą - jeżeli dotyczy. 
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć 

do oferty oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli 
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w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli 
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizncji których te zdolności są wymagane. 
Formularz! pn. „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania 
Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia" stanowi załącznik nr 4 
do SWZ. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczegóhiości: 
t) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczij. 

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 
zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób 
i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 

Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofetUj. 
3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania. Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub infonnację z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub innego właściwego rejestru. 

3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

3.3. .leżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówieniaj podmiotu udostępniającego zasoby łub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z [)owyż.szych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument 
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publiczjiego, podmiotu udostę])niającego zasoby 
lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby. 

3.4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania 
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej 
za zgodność z oryginałem, przez mocodawcę albo notarialnie. 

Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona. 
Zamawiający wez\vie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowy ch środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4.1. Wykaz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem tenninu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należ}'cie usługi polegające 
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na sukcesywnym przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa) przez okres 
minimum 6 miesięcy, na łączną kwotę 
50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie min., których należyte wykonanie 
potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, np. referencjami. 
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia 
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego 
na wezwanie Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy; 

4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda: 

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową 
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 
Formularz pn. „Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej" stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
Formularz pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" 
stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca zagraniczny, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

Wykonawca zagraniczny jest zobowiązany do złożenia tych samych środków dowodowych 
które zamawiający wymienił w pkt. 4. 

Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów innych niż Wykonawca. 
6.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów. 

l i i i . 
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potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. 

6.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 
dotyczących ' podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia 
z postępowania. 

6.3. Do podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców niebędących podmiotami 
udostępniającymi zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mają odpowiednie zastosowania wymagania zawarte w ust. 5. 

7. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
7.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zamawiający może na każdym etapie poslępowania, w tym niezwłocznie po ich 
złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub nieklórych podmiotowych 
środków doWodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uzjnania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę 
lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.3. Zamawiając)^ nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie 
mógł je uz)'skać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności j podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże 
V/ oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu wanmków udziału 
w postępowaniu dane umożliwiające dostęp do tych środków dowodowych. 

7.4. Jeżeli pobrane przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 7.3., podmiotowe środki dowodowe będą 
sporzjjdzonej w innym języku niż język polski, Zamawiający będzie żrjdał od Wykonawcy 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

7.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oniz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualnośćJ W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych środków 
dowodowych, o ile są one prawidłowe i aktualne. 

8. Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. 
8.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych 
dokumentóty lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 
lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
j)oprawieniń lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie 
lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa wyżej, 
aktualne na dzień ich złożenia. 

8.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu. 

8.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 
informacji lub dokumentów. 
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9. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści, w tym opisu kolumn i wierszy. 
10. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

V I I I . I N F O R M A C J E O ŚRODKACH KOMUNIKACJI E L E K T R O N I C Z N E J , PRZY UŻYCIU 
K T Ó R Y C H ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA. WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
E L E K T R O N I C Z N E J 

1. Ogólne zasady komunikacji w postępowaniu. 
1.1. Komunikacja w niniejszjm postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

1.2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz 
ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

2. Drogi komunikacji elektronicznej przewidziane w postępowaniu. 
2.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu 

odbywa się za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: pcprlowicz.annaw@o2.pl. 

2.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do następujących formularsy: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. 

2.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza 
do komunikacji wynosi 150 MB. 

2.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx. 

2.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

3. Składanie oferty wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami. 

3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

3.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

3.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres c-mail, pod którym 
proyyadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
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3.4. Do ofeity należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz 
z ofertą (np. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby pełnomocnictwa - jeżeli 
dotyczy), w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektroniczjiym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

3.5. Wykonawca może przed upływem tenninu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego rówuież na miniPortalu. Sposób zmiany 
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3.6. Wykonawca po upływie tenninu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

3.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 
do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, składanie innych dokumentów 
i oświadczeń (nie dotyczy ofert oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu). 
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami, w szczegóhiości składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta 
i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postęjpowaniu oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 
za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia 
lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę 
za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

4.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w niniejs2ym rozdziale adres e-mail. 

4.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub 
znakiem sprawy. 

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana 
w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania 
lub przekazywania ofert przy użyciu środków komuniliacji elektronicznej określonymi 
pi-zez Zamawiającego (art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 

I X . WYJAŚNIENIA TRIFŚCI S W Z 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednałc nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie 
do Zamawiającego nie późjiiej niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
odpowiednio ofert. 
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4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

5. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 
10. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga 

od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

U . Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 
udostępniona SWZ. 

12. Informację o przedłużonym termmie składania ofert Zamawiający zamieści w ogłoszeniu 
o zmianie ogłoszenia. 

13. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

14. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

U . Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach 
formalnych i merytorycznych - Pani Anna Więcek, e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl. 

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp pozwalają na komunikację ustną 
jedynie w odniesieniu do mformacji nieistotnych dla prowadzonego postępowania. A zatem 
niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt - w sprawach merytorycznych, dotyczących 
w szczególności ogłoszenia o zamówieniu, SWZ i innych dokumentów zamówienia oraz ofert -
niż wskazany w nmiejszym rozdziale SWZ (zarówno z Zamawiającym, jak i osobami 
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ) . Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

X . W Y M A G A N I A D O T Y C Z Ą C E WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

X I . T E R M I N ZWIĄZANIA O F E R T A 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 27.01.2022 r., jednak 
nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termm składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o •łvyraźeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

X I I . O P I S SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA O F E R T 

f u n d a c j a 
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Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektroniczne j (w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifiikowanyTn podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Wszystkie oŚAviadezcnia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwałifdtowanj-m podpisem elektronicznym (formie 
elektronicznej) lub w postaci elektronicznej opatrzonej poilpisein zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisimo zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby 
podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 
obejmować uprawnienie do podpisania oferty. 
Oferta musi być złożona w oryginale. 
Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza pn. „Oferta Wykonawcy" 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
Wraz z ofertą musi zostać złożone oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), 
Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy: 

8.1. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ), 

8.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym SWZ, 
pot\vierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (załączjiik nr 4 do SWZ), 

8.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

8.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. 
Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i fomiy dokumentów elektronicznych, 
w tym oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dov/odowych, innych dokumentów oraz pełnomocnictv/, zostały zawarte w rozdziale XIII SWZ. 
Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie 
z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, z podaniem ceny 
netto, stawki oraz wartości podatku VAT i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, któiych 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani 
Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 
12.1 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument 
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie pebiomocnika musi zawierać 
w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie jiubliczne, którego dotyczy. 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie 
ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) 
zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jn-zez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub 
ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać 
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zawarte w umowie o współdziałaniu, o ile zostanie ona złożona wraz z ofertą. Dokument 
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz 
z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

12.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
12.3 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując 

się na Wykonawcę, w miejscu pn. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane 
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie 
pełnomocnika tych Wykonawców. 

12. Oferta musi być czytelna. 
13. biformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 

13.1. Wykonawca powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, wraz z przekazaniem tych 
informacji, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca powinien jednocześnie 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1913). Wykonawca powinien zatem wykazać, iż 
zastrzeżone informacje, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
mformacji albo nie są łatwo dostępne i są to informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
oraz że uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

13.2. Powyższe informacje powinny zostać złożone w osobnym odpowiednio oznaczonym, 
jako tajemnica przedsiębiorstwa, pliku. 

13.3. Powyższe zasady mają również zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach lub dokumentach oraz 
ich wyjaśnieniach lub uzupełnieniach, składanych przez Wykonawcę w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych 
informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić 
najpóźniej wraz z ich przekazaniem przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca może - przed upływem terminu składania ofert - wprowadzić zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty. 

15. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie 
ofertę. 

16. Zamawiający odrzuci ofertę gdy zajdą przesłanki opisane w art. 226 ustawy Pzp. 
17. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści SWZ należy zatem wyjaśnić 

z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XIV 
umiej szej SWZ. 

X I I I . Z A S A D Y SPORZĄDZANIA I FORMA DOKUMENTÓW E L E K T R O N I C Z N Y C H SKŁADANYCH W 

POSTĘPOWANIU 

1. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspóbiie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, 
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

» danych. 
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2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst -wypisany bezpośrednio 
do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych 
przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ. 

3. Dokument)' elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale Y U I SWZ. 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje jc w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokument)', lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających sic o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby, zosfciły wystawione przez podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
lub podwykonawca (dalej „upoważnione podmioty"), jako dokument elektroniczny, przekazuje 
się ten dokument. 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przcdniiolov/c środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprczcnlowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, pi-zckazujc się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem eleklronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
0 którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz. 

9. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elcktoniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 
1 jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się 
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty 
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

^y • u II : a c i a 
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własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 11, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego 
z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 
zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia; 

3) pełnomocnictwa — mocodawca. 
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz. 
14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Powyższe zasady wynikają z treści rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 
Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona łub przekazana w sposób 
zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 
ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego 
(art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 

X I V . SPOSÓB ORAZ T E R M I N SKŁADANIA I OTWARCIA O F E R T 

1. Oferty (wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i innymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) należy złożyć 
w sposób opisany w rozdziale V i n niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia 28 
grudnia 2021 do godziny 9.30. 

2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną odrzucone. 
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert - tj. w dniu 28 grudnia 2021 
o godz. 11.00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce Des2yfrowanic na miniPortalu - poprzez wskazanie pliku 
do odszyfrowania. 

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronic internetowej 
prowadzonego postępowania. 

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

f u n d a c j a 
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8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronic internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

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

2) cenach bib kosztach zawartych w ofertach. 

X V . O P I S SPOSOBU O B L I C Z E N I A C E N Y 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W ofercie należy podać całkowitą cenę 
oferty brutto, VAT i cenę netto za wykonanie przedmiolu zamówienia oraz ceny jednostkowe 
posiłków. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru usług podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustalenie prawidłowej stawki 
podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług/podatku akcyzowego, należy do Wykonawcy. 

2. Cena oferty określona w Formularzu Ofertowym musi być wyrażona w PLN z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaolcrąglić do pełnych groszy przy czym 
końcówki poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 
pozostawioną cjfeę powiększa się o jednostkę). 

3. Podstawą do wyceny oferty oraz wyliczenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia. Cena 
ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu 
zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz sposób prz.eprowadzcnia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 

5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, nicpodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
7. Wyliczona cena oferty będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia U marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć . W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

• poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatlcowego; 

• wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; * 

• wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

• wskazania stawki podatkm od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

X V I . O P I S K R Y T E R I Ó W , O C E N Y O F E R T , WRAZ Z PODANIEM WAG T Y C H K R Y T E R I Ó W , I SPOSOBU 
O C E N Y O F E R T 
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1. Zamawiający, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym rozdziale SWZ, 

spośród niepodlcgających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu wybierze 
najkorzystniejszą ofertę. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca: 
1) Cena - waga kryterium 60 % 
2) Pozacenowe kryterium- doświadczenie zawodowe kucharza - 40 %. 

3. Powyższemu kryterium zostało przypisane przez Zamawiającego następujące znaczenie: 

Kryterium 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

Sposób oceny 

Cena 
C 60 pkt 

Wg wzoru: 
Cena najtańszej oferty 

C = X 100 pkt X 60% 
Cena badanej oferty 

Doświadczenie 
kucharza 

D 
40 pkt 

0 pkt za doświadczenie zawodowe kucharza krótsze niż 1 rok 
10 pkt za doświadczenie zawodowe kucharza dłuższe niż 1 
rok 
20 pkt za doświadczenie zawodowe kucharza dłuższe niż 2 
lata 
30 pkt za doświadczenie zawodowe kucharza dłuższe niż 2 
lata 
40 pkt za doświadczenie zawodowe kucharza dłuższe niż 2 
lata 
Przez doświadczenie zawodowe kucharza należy rozumieć 
doświadczenie zdobyte na stanowisku kucharz w żywieniu 
zbiorowym. 

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą 
łączną sumę punktów. 
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
żc dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najwyższą oceną w kryterium o najwyższej wadze. A jeżeli 
złożone oferty uzyskały taką samą ocenę w kiytcrium o najwyższej wadze, wówczas 
Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. W przypadku braku 
możliwości wyboru z uwagi na powyższe. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 
tc oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych -
zgodnie z art. 248 ust. 3 - zawierających nową cenę lub koszt. 

X V I I . I N F O R M A C J E O FORMALNOŚCIACH, J A K I E MUSZA ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO W Y B O R Z E 
O F E R T Y W C E L U ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien: 
1) przekazać Zamawiającemu dane niezbędne do wpisania w preambule umów, 
2) złożyć ewentuabiy wykaz podwykonawców z zakresem powierzonych un zadań 

i podaniem ich nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych; 
3) złożyć kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia - w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące 
wspólnie. 

m m 
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4) złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę 

do podpisania umów, o ile umocowanie to nic będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty, 

2. Wybrany ̂ A'ykonawca jcsl zobowiązany do zawarcia umów w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg Postanowień Umów w sprawie zamówienia publicznego -
załącznik m- 8 do SWZ. 

4. Regulacje ustalone w Postanowicniacli Umowy w sprawie zamówienia publicznego nic 
podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy. Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, żc zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 263 ustawy Pzp. 

X V I I I . W Y M A G A N I A D O T Y C Z Ą C E Z A B E Z P I E C Z E N I A N A L E Ż Y T E G O WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nic wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

X I X . PROJEKTOWANI: POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAI\IÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
K T Ó R E ZOSTANĄ WPROWADZONE DO T R E Ś C I T E J UMOV/Y 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik 
nr 8 do SWZ. 

2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 
do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający 
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podslaiyie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy 
warunków ich wprowadzenia. 

3. Umowa zostanie zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

X X . P O U C Z E N I E O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W Y K O N A W C Y 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej 
usfciwy Pzp. 

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

3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie 
do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora 
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
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5. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd 
majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną 
lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres 
tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nicposiadająccgo 
osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również 
pracownik tej jednostki. 

6. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo 

że Zamawiający był do tego obowiązany. 
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; zwięzłe 
przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 
poparcie przytoczonych okoliczności. 

11. Odwołanie wnosi się: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana w inny 
sposób. 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronic internetowej. 

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art. 506 -
578 ustawy Pzp. 

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 
wart. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych). 
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami 
postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania. 

16. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały 
w art. 579 - 590 ustawy Pzp. 
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X X ] . P O S T A N O W I E N I A DODATKOWE 

1. Ochrona 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 zwiijzku 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: 

Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 
1) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RFO WŁ 2014-

2020", 
2) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych". 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z praw em i spchiia warunki, 

o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony 
danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 
elclrtronicznej: 

1) w zakresie zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020": iod@lodzkie.pl 
2) w zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych": iod@miir.gov.pl lub adres poczty witold_kos@\vp.pl (gdy 
ma to zastosowanie) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

• Twoje dane osobowe przctwarziinc będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: 
PCPR.1.26.1.2.ŁCUŚ.2021 na przygotowanie i dostawę w ramach Projektu: 
„Przygotowanie i dostriwa posiłków dla dzieci uczęszczających uji świetlicę 
środowiskową PRZYSTANEK i'ŁUS w Łowiczu; 
odbiorcami Twoich danyclj osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostJinic dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 24 października 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp"; 

• Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustjjwy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czjis trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nicpodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiadasz następujące prawa w związku z przctwar7.aniem przez Administratora Twoich 
danych osobowych: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*; 
- 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 wniesienia skargi do Prezesa Uitzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznasz, żc przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

nic przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez 
Administratora Twoich danych osobowych: 
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- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w cełu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej łub w cełu 
ochrony praw innej osoby fizycznej łub prawnej, łub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej łub państwa członkowskiego." 

2) Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, żc: 
• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 
rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp) 
Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, 
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady 
jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio, (art. 74 
ust. 4 ustawy Pzp) 

• W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, (art.75 ustawy Pzp) 

• Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników, (art. 76 ustawy Pzp) 

• zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. I 
rozporządzenia 2016/679, nic ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp) 

• W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 
2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego, (art. 269 
ust. 2 ustawy Pzp) 

X X n . ZAŁACZNIia DO S W Z 
Formularze: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 
3. Załącznik m- 3 - Oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy; 
4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy 

do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia; 
5. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych oraz wykonywanych dostaw; 
6. Załącznik m- 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; 
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Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 8 - projekt umowy 
Załącznik nr 9 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Załącznik nr Ido SWZ 

OFERTA WYKONAWCY 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp), na 
,JPrzygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Środowiskową 
PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu". 
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.2.ŁCUŚ.2021 
Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30,99-400 Łowicz 
NBP: 834-159-35-19, REGON: 

Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubicgaiący się o udzielenie zamówienia: 
[ 
[ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, REGON, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
[ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 
Adres do korespondencji: 
[ 
tcl.: 
e-mail: 
adres skrzynki ePUAP: 
Nawiązując do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowania prowadzonego w 
trybie podstawowym, bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na 
„Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci ", składamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy wykonanie opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, za kwotę stanowiącą 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynoszącą: 

Netto: złotych (PLN), słownie: 
Stawka podatku VAT: % 

Kwota podatku VAT: złotych (PLN), Brutto: złotych 
(PLN), słownie: 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 

Łp. Rodzaj posiłku 
Wartość 

jednostkowa 
brutto (zł) 

Ilość posiłków w 
okresie realizacji 

zamówienia 
wynikająca z SOPZ 

Wartość brutto 
(zł) 

1. Obiad 
(drugie danie) 

2. Deklaruję, iż do realizacji 
doświadczenie zawodowe: 
Imię i nazwisko: 
• krótsze niż 1 rok 
• dłuższe niż 1 rok 
• dłuższe niż 2 lata 

zamówienia skieruję kucharza posiadającego następujące 
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'J dłuższe tiiż 3 rok 
] dłuższe niż 4 lata 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SWZ, tj. w okresie od 01.01.2022 r. 
do 30.06.2023 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
i nic wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spehiia wszystkie wymogi 
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

6. Oświadczamy, żc uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany 
w SWZ. 

7. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 
8 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, żc dokumenty znlączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, alctuałny na 
dzień składania oferty.. 

9. Zastrzegamy jednocześnie, żc informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa nie powinny być 
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Załączamy również 
pismo wykazujące i uzasadniające , iż zastrzeżone przez nas informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. 

10. Oświadczjim, żc wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO* wobec osóli fitycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie /.amówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

i 1. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, niniejszym informujemy, żc 
wybór naszej oferty: 
1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z 
późn. zm.)* 

2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z 
dostawą towarów lub świadczeniem usług wymienionych poniżej, o podanej wartości bez 
podatku od towarów i usług VAT oraz obowiązującej, zgodnie z wiedzą Ytykonawcy, 
stawce podatku VAT:* 

9 
wartość netto zł, stawka podatku VAT %* 

12. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
Część przedmiotu zamówienia (opis zakresu 
prac) którą Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 
(wypełnić bez wzgłędu na to czy podwykonawca 

jest już znany) 

Naziva i adres podwykonawcy 
(podać jeśłi podwykonawca jest już znany) 

17. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego projekt Postanowień Umowy, który 
zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
przypadku wyboru naszej Oferty, jako najkorzystniejszej i przyznania nam zamówienia. 

18. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej Oferty oraz 
ewentualnej realizacji umowy jest: , tcl: 

, e mail: 
19. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 
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1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu;* 

2) ; 
3) • 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
Miejscowość data 

UWAGI KOŃCOWE 
Proszę wypełnić każdą część oświadczenia — poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 
udzielenie - jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę 
wpisać, że „nie dotyczy" 
W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 
zależności od tego czy ofertę składa Wykonawca, czy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia. 
Wymogi odnoszące się do formy niniejszej oferty, w szczególności wymogi co do jej podpisania i 
złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 

rozporządzenie 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. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1) 
^ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie) ' 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

OŚWIADCZENIE 
O NDłPODLEGANIU W Y K L U C Z E N I U I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAI.U 

W POSTĘPOWANIU 
składane na podslawie art. 125 usl. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o Ictórym mowa w art. 275 
pkt 1 ustâ wy Pzp, na „Przygotowanie i dostawa posiłków dła dzieci uczęszczających na 
Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu".. 
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.1.26.1.2.LCUŚ.2021 
Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu uł. Podrzeczna 30,99-400 Łowicz 
NU': 834-159-35-19, REGON: 

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się / podmiot udostępniający zasoby:* 
[ ] 
[ ] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
[ ] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) Uczestnicząc w Postępowaniu składam niniejsze oświadczenie, stanowiące dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
tymczasowo zastępujące >vymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
Wykonawca składający oświadczenie w Postępowaniu uczestniczy jako: 
[ ] wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1 ] wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami 
[ ] podmiot udostępniający zasoby 
Czy Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, zgodnie z dclinicjami 
zawartymi w zaleceniu Komisji 2003/36l/WE(DzUUli L 124 z 20.5.2003, s.36)? 

[ ] MIKRO [ 1 M A Ł E \ j ŚREDNIE [ 1 ŻADNE Z POWYŻSZYCH 

Czy Wykonawca bierze udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z iimymi 
wykonawcami? 

[ j T y l K [ ] N I E 
Jeżeli TAlC, to proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (np. lider) oraz podać nazwy pozostałych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

i z: 1 
Czy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów? 

[ I T A K [ ] N I E 
Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy tycli podmiotów. 
[ 1 
Czy Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, którzy nie udostępniają zasobów wykonanie 
jakiejkolwiek części zamówienia? 

[ ] T A K [ ] N I E 
Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy podwykonawców, o ile są już znani. 

I [ 1 
Proszę pamiętiić o obo>viązku przedstawienia odrębnych oświadczeń o niepodleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez pozostałe podmioty, 
zgodnie z wymogami SWZ. 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

J # S A 
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Art. 108 ust 1 lub 2 ustawy Pzp 

Czy Wykonawca będący osobą fizyczną lub jakakolwiek osoba będąca urzędującym członkiem 
jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplcmcntariuszem w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurentem została prawomocnie skazana za przestępstwo: 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzcc2ypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego? 

[ ] T A K [ ] N I E 

Art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp 
Czy Wykonawca jest podmiotem, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne? 

[ ] T A K [ ] N I E 
Jeżeli TAK, to czy Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności? 

r T T A K [ ] N I E 
Art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 
Czy Wykonawca jest podmiotem, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne? 

r I T A K \ I N I E 
Art. 108 ust. I pkt 5) ustawy Pzp 
Czy Wykonawca jest podmiotem, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na 

f u n d a c j a 
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celu zakłócenie konkurencji, w szczególności czy należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykonawca 
oraz inni wykonawcy złożyli w Postępowaniu odrębne oferty? 

[ ] T A K [ ] N I E 
Jeżeli TAK, to czy Wykonawca oraz inni wykonawcy, któizy złożyli w Postępowaniu odrębne 
oferty wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie? 

[ ] T A K [ I N I E 
Art. 108 ust. 1 pkt 6) ustasvy Pzp 
Czy Wykonawca lub podmiot, który należy z \vykona\vcą do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lulcgo 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , doradzał lub w 
inny sposób byl zaangażowany w przygotowanie Postępowania? 

[ ] T A K [ ]N1E 
Jeżeli TAK, to czy doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 
zjiangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów? 

[ ] T A K [ ]N1E 
Jeżeli TAK, to czy spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

[ ] T A K [ ] N I E 

Czy w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z podstaw wykluczenia mających zastoscncanic w 
Postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, Wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności (samooczyszczenie)? 

[ ] T A K [ JNBE 
Jeżeli TAK, to proszę opisać przedsięwzięte środki. 
I ] 
I ] 
I u: 1 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

i ZDOLNOŚĆ TECBNICZNA ŁUB ZAWODOWA 
Czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania doświadczenia polegającego na: 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli oluos 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające 
na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa), na łączną kwotę 
50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych), których należyte wykonanie potwierdzone 
zostanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, np. referencjami - dla których składa ofertę 
w niniejszym postępowaniu SWZ? 

I I T A K [ I N I E 

DOSTĘI* DO BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH 
Wykonawca może wskazać w niniejszym oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do 
podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnjch i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Zamawiający nie będzie wzywać 
Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać 
samodzielnie. 
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Proszę podać niezbędne informacje. 

r 1 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
Miejscowość data 

UWAGI KOŃCOWE 
Proszę wypełnić każdą część oświadczenia - poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 
udzielenie - jeśli jakaś część oświadczenia nic dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: 
proszę wpisać, że „nic dotyczy" 
W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 
zależności od tego czy oświadczenie składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się, czy 
podmiot udostępniający zasoby. 
Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 

0 L f u n d a c j a 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

OŚWIADCZENIE 
KTÓRli; DOSTAWY L U B USŁUGI WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. ~ ustawa Pzp) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którjm mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na ,JPrzygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na 
Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu". 
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.1.26.1.2.ŁCUŚ.2021 
Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30,99-400 Łowicz 
NIP: 834-159-35-19, REGON: 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
[ ] 
[ ] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 
reprezentowany przez: 
[ ] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 
Uczestnicząc w Postępowaniu i mając świadomość, źe w odniesieniu do warunków 
dotyczących wjkształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mog:{ polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 
oświadczamy że; 

Warunek dotyczący doświadczenia, szczegółowo opisany w rozdziale V ust. 3 SWZ spełnia 
następujący spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
[ ] 
Wykonawca ten zrealizuje dostawy do realizacji, których te zdolności są wymagane, tj.: 
[ ] 
[ 1 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
Miejscowość data 

UWAGI KOŃCOWE 
Proszę wypełnić każdą część oświadczenia - poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 
udzielenie - jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: 
proszę wpisać, że „nie dolyczy' 
W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 
związku z tym, że oświadczenie składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 
Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
DO I C H ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NA P O T R Z E B Y R E A L I Z A C H 

ZAMÓWIENIA 
składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 202Ir., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawmvym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na „Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na 
Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu". 
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.2.ŁCUŚ.2021 
Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30,99-400 Łowicz 
NIP: 834-159-35-19, REGON: 

Podmiot udostępniający zasoby: 
[ ] 
[ ] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 
reprezentowany przez: 
[ ] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 
Zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia 
następujące zasoby: 
*w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
[ 1 
Gwarantuję rzeczywisty dostęp Wykonawcy do powyższych zasobów oraz informuję, że: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępnionych przeze mnie, będzie następujący: 
[ ] 
[ ] 
r ; : 1 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych 
przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia, będzie następujący: 

[ ] 
[ ] 
[ 1 

3) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia, będzie następujący: 
[ ] 
[ ] 
r ] 
*w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 
\ 1 
Gwarantuję rzeczywisty dostęp Wykonawcy do powyższych zasobów oraz informuję, źe: 

4) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępnionych przeze mnie, będzie następujący: 
[ ] 
[ ] 
r 1 

5) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych 
przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia, będzie następujący: 

[ ] 
[ ] 
\ ] 

6) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia, będzie następujący: 
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[ ] 
I z z z . ^ -zzz. z : z = ^ ^ ^ . ^ 
Uwaga! 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowj'ch lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane, (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp) 
Podmiot, klóiy zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nlcudostępolenla tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy, (art. 120 ustawy Pzp) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI ~~~ 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
Miejscowość data 

UWAGI KOŃCOWE 
Proszę wypełnić każdą część oświadczenia - poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 
udzielenie - jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: 
proszę wpisać, że „nie dotyczy" 
Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

W Y K A Z WYKONANYCH ORAZ WYKONYWANYCH DOSTAW 
składany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp, na „Przygotowanie i dostawa posiłków dła dzieci uczęszczających na Świetlicę Środowiskową 
PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu". 
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.2.ŁCUŚ.2021 
Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu uł. Podrzeczua 30,99-400 Łowicz 
mP: 834-159-35-19, REGON: 

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się / podmiot udostępniający zasoby: 

[ ] 

reprezentowany przez: 
[ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

] 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V ust. 3 SWZ, na 
dowód czego przedstawiam zrealizowane, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie usługi 
polegające 
na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa), na łączną kwotę 100.000,00 zł brutto (sto 
tysięcy złotych), których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi 

Nazwa dostawy Odbiorca (Firma, 
adres siedziby) 

Okres sprzedaży Wartość Nazwa dostawy Odbiorca (Firma, 
adres siedziby) 

Od Do 

Wartość 

1 
• DD/MM/RR DD/MM/RR 

2 
DD/MM/RR DD/MM/RR 

3 
DD/MM/RR DD/MM/RR 

OŚWIAl DCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji. 
Miejscowość data 

UWAGI KOŃCOWE 
Proszę wypełnić każdą część oświadczenia - poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej udzielenie -
jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę wpisać, że „nie 
dotyczy' 
W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w zależności od 
tego czy oświadczenie składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się, czy podmiot udostępniający 
zasoby. 
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Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego podpisania 
i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O PRZYNALEŻNOŚCI L U B B R A K U PRZYNALEŻNOŚCI DO T E J SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 202Ir., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na „Przygotowanie i dostawa posiłków dła dzieci uczęszczających na 
Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu". 
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.2.ŁCUŚ.2021 
Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30,99-400 Łowicz 
NIP: 834-159-35-19, REGON: 

Wykonawca: 
[ •••• ] 

[ ] 
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
[ ] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 
Uczestnicząc w Postępowaniu, po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi przez 
Zamawiającego na stronie internetowej, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczam że: 
*nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z żadnym z wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli 
odrębne oferty w niniejszym Postępowaniu. 
*nałeżę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu powyższych przepisów, o której mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z następującym wykonawcą/wykonawcami, którzy w 
wyznaczonym terminie złożyli odrębne oferty w niniejszym Postępowaniu, tj.: 
[ ] 
[ ] 
[ 1 
*W związku z tym, że należę do tej samej grupy kapitałowej ze wskazanym powyżej 
wykonawcą/wykonawcami, którzy w wyznaczonym terminie złożyli odrębne oferty w niniejszym 
Postępowaniu, w załączeniu przedstawiam dokumenty oraz infonnacje potwierdzające 
przygotowanie przeze mnie oferty niezależnie od innego wykonawcy/wykonawców należących do 
tej samej grupy kapitałowej: 
[ ] 
[ ] 
r 1 
Oświadczam, że mam świadomość, że zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na 
podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie 
mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
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Miejscowość data 
• UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia - poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 
udzielenie - jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę 
wpisać, że „nie dot)'czy" 
Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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OŚWIADCZENIE 
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI Z A W A R T Y C H W OŚWIADCZENIU O 

NIEPODLEGANIU W Y K L U C Z E N I U I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na ,Trzygotowanie i dostawa posiłków dła dzieci uczęszczających na Świctłicę 
Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu". 
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.2.ŁCUŚ.2021 
Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30,99-400 Łowicz 
NIP: 834-159-35-19, REGON: 

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegaiacy sic / podmiot udostępniający zasoby: 
[ ] 
[ 1 

(pełna nazwa/firma, adres w załeżności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
[ ] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 
Uczestnicząc w Postępowaniu składam niniejsze oświadczenie, stanowiące wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
Wykonawca składający oświadczenie w Postępowaniu uczestniczy jako: 
[ ] wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
[ ] wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspóbiie z innymi Wykonawcami 
[ ] podmiot udostępniający zasoby 

Czy Wykonawca bierze udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami? 

[ ] T A K [ ]N1E 
Jeżeli TAK, to proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (np. lider) oraz podać nazwy pozostałych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
f 1 
Czy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów? 

[ ] T A K [ ]N1E 
Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy tych podmiotów. 

r 1 
Czy Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, którzy nie udostępniają zasobów wykonanie 
jakiejkolwiek części zamówienia? 

[ ] T A K [ ]N1E 
Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy podwykonawców, o ile są już znani. 

r 1 Proszę dopilnować aby pozostałe podmioty przedstawiły odrębne oświadczenia o 
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Art. 108 ust. 1 łub 2 ustawy Pzp 

Czy Wykonawca będący osobą fizyczną lub jakakolwiek osoba będąca urzędującym członkiem 
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jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariuszem w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokmentem została prawomocnie skazana za przestępstwo: 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a FCodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstH'a o charakterze terrorystycznym, o któiym mowa w art. 165a 
Kodeksu Itamego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

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

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

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

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

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego? 

[ ] T A K [ ]N1E 

Ai*t. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp 

Czy Wykonawca jest podmiotem, wobec którego wydano prawomocny ^vy^ok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne? 

[ I T A K I I N I E 

Jeżeli TAK, to czy Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności? 

I ] T A K I I N I E 

Art. 108 ust. I pkt 4) ustawy Pzp 
Czy informacja zawarta we wcześniej złożonym oświadczeniu, o tyra czy Wykonawca jest 
podmiotem, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego - jest aktualna? 

[ ] T A K [ ] N I E 

f u n cl a : i a 
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Art. 108 ust. I pkt 5) ustawy Pzp 
Czy informacja zawarta we wcześniej złożonym oświadczeniu, o tym czy Wykonawca jest 
podmiotem, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mająee na eelu zakłóeenie 
konkureneji - jest aktualna? 

r I T A K r 1N IE 
Art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp 
C ^ informacja zawarta we wcześniej złożonym oświadczeniu, o tym czy Wykonawca lub podmiot, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, doradzał łub w inny sposób był zaangażowany w 
przygotowanie Postępowania - jest aktualna? 

[ I T A K r I N I E 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
Miejscowość data 

UWAGI KOŃCOWE 
Proszę wypełnić każdą część oświadczenia. 
W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 
zależności od tego czy oświadczenie składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się, czy 
podmiot udostępniający zasoby. 
Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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