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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

na przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, 

w okresie od  31 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.  

do szkół w gminie Więcbork  (tj. do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Pęperzynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, 

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w 

Zakrzewku), gorących posiłków jednodaniowych, dla ok 32 uczniów zamieszkujących 

na terenie gminy Więcbork. 
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I. Nazwa i adres zamawiającego 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Mickiewicza 22a  

89-410 Więcbork  

NIP 561-13-29-861 

tel. 52 389 53 50 

e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz dodatkowo: www.bip.mgopswiecbork.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych - Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz na podstawie 

aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający przed 

wszczęciem niniejszego postępowania przeanalizował możliwość podziału niniejszego 

zamówienia na części, uznając że jego zakres oraz wielkość nie kwalifikuje się do w/w. 

Ewentualny podział byłby nieopłacalny z racji niewielkiej liczby posiłków dowożonych 

do poszczególnych szkół. Ponadto przedmiot zamówienia nie wykracza poza 

możliwości małych i średnich przedsiębiorstw.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

6. Zamawiający nie pobierze wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

55 52 31 00-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych  

55 52 40 00-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia  jest  przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki 

szkolnej, w okresach od 31 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. do szkół w gminie 

Więcbork  (tj. do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, 

Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Szkoły 

Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w 

mailto:sekretariat@mgopswiecbork.pl
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Zakrzewku),  gorących posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na 

terenie gminy Więcbork.  

Liczba dowożonych posiłków do poszczególnych szkół kształtuje się następująco:  

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie – 6, 

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w 

Jastrzębcu - 5, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim – 11, 

- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie – 6, 

- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku – 4. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości (-40%,+40%) 

zamówienia w zależności od ilości osób objętych dożywianiem w postaci gorących 

posiłków jednodaniowych.  

W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy 

nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy 

będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone 

gorące posiłki jednodaniowe.  

 
2. Wymogi dotyczące rodzaju, gramatury i częstotliwości gorącego posiłku 

jednodaniowego: 

Oferent zobowiązany jest do stosowania przedstawionego jadłospisu w sposób 

cykliczny. 

 

1 TYDZIEŃ MIESIĄCA 

 

Lp. 

 

Dzień tygodnia 

 

Rodzaj przygotowanego posiłku 

Gramatura 

posiłku / 

jednostka 

miary 

1. Poniedziałek 

Zupa ogórkowa z dużą ilością 

włoszczyzny, ziemniakami  i kawałkiem 

mięsa   

Bułka z masłem  

Mandarynki  

400ml/80g 

 

 

50g 

2 szt. 

2. Wtorek 

Klopsiki gotowane w sosie koperkowym  

Ziemniaki gotowane  

Buraczki  

Jabłko 

150g/50g 

200g 

100g 

1 szt. 

3. Środa 

Jajko gotowane w sosie musztardowym     

Ziemniaki gotowane  

Surówka wielowarzywna 

Banan 

100g 

200g 

100g 

1 szt.  

4. Czwartek 

Kurczak pieczony w sosie własnym  

Ziemniaki gotowane  

Surówka z marchwi 

Jabłko 

150g/50g 

200g 

100g 

1 szt. 

5. Piątek 

Filet rybny/kostka rybna smażona  

Ziemniaki puree (duszone z mlekiem lub 

śmietaną)  

100g 

200g 
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Surówka z kiszonej kapusty z marchwią  

Gruszka 

100g 

1 szt. 

*dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów owoców niż wymienione w 

powyższym jadłospisie (np. brzoskwinie, nektarynki). Należy jednak pamiętać, że 

jeden rodzaj owocu w danym tygodniu może zostać podany maksymalnie dwa razy. 

 

2 TYDZIEŃ  MIESIĄCA  

 

Lp. 

 

Dzień tygodnia 

 

Rodzaj przygotowanego posiłku 

Gramatura 

posiłku / 

jednostka 

miary 

1. Poniedziałek 

Zupa pomidorowa z ryżem i kawałkiem  

mięsa 

Bułka z masłem  

Jabłko  

400ml/80g 

 

50g 

1 szt. 

2. Wtorek 

Kotlet de volleille  

Ziemniaki gotowane z tłuszczem  

Surówka wielowarzywna  

Mandarynki 

100g 

200g 

100g 

2 szt. 

3. Środa 

Kotlet mielony gotowany w sosie 

własnym 

Ziemniaki gotowane  

Surówka z kapusty pekińskiej, marchwi                           

i pomidorów 

Gruszka 

100g/50g 

 

200g 

100g 

 

1 szt. 

4. Czwartek 

Fasolka po bretońsku z kiełbasą 

Bułka z masłem   

Jabłko  

200ml 

50g 

1 szt. 

5. Piątek 

Filet rybny pieczony z warzywami 

Ziemniaki puree (duszone z mlekiem lub 

śmietaną) 

Surówka  z marchwi i jabłek  

Mandarynki 

100g 

200g 

 

100g 

2 szt. 

*dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów owoców niż wymienione w 

powyższym jadłospisie (np. brzoskwinie, nektarynki). Należy jednak pamiętać, że 

jeden rodzaj owocu w danym tygodniu może zostać podany maksymalnie dwa razy. 

 

           3 TYDZIEŃ  MIESIĄCA  

 

Lp. 

 

Dzień tygodnia 

 

Rodzaj przygotowanego posiłku 

Gramatura 

posiłku / 

jednostka 

miary 

1. Poniedziałek 

Rosół z makaronem i mięsem , z dużą 

ilością włoszczyzny i zieloną pietruszką 

Bułka z masłem  

Jabłko  

400ml/80g 

 

50g 

1 szt. 

2. Wtorek Gulasz wieprzowy z warzywami  100g 
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Kasza jęczmienna   

Surówka z białej kapusty 

Mandarynki  

200g 

100g 

2 szt. 

3. Środa 

Udko z kurczaka smażone  

Ziemniaki gotowane  

Surówka wielowarzywna  

Gruszka 

150g 

200g 

100g 

1 szt.  

4. Czwartek 

Makaron gotowany z sosem 

pomidorowym, z mięsem i warzywami   

Jabłko  

450g 

 

1 szt. 

5. Piątek 

Filet rybny gotowany w sosie koperkowo-

śmietanowym    

Ziemniaki gotowane 

Surówka wielowarzywna 

Banan 

100g/50g 

 

200g 

100g 

1 szt. 

*dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów owoców niż wymienione w 

powyższym jadłospisie (np. brzoskwinie, nektarynki). Należy jednak pamiętać, że 

jeden rodzaj owocu w danym tygodniu może zostać podany maksymalnie dwa razy. 

 

           4 TYDZIEŃ  MIESIĄCA  

 

Lp. 

 

Dzień tygodnia 

 

Rodzaj przygotowanego posiłku 

Gramatura 

posiłku / 

jednostka 

miary 

1. Poniedziałek 

Zupa warzywna z  kawałkiem mięsa  

Bułka z masłem  

Jabłko  

400ml/80g 

50g 

1 szt. 

2. Wtorek 

Kotlet schabowy   

Ziemniaki gotowane    

Surówka z białej kapusty i marchwi  

Mandarynki 

100g 

200g 

100g 

2 szt. 

3. 

 

Środa 

 

Bigos   

Bułka z masłem  

Jabłko 

250g 

50g 

1 szt. 

4. Czwartek 

Klopsiki w sosie śmietanowym    

Ziemniaki gotowane  

Surówka z marchwi, selera i jabłek 

Banan 

150/50g 

200g 

100g 

1 szt. 

5. Piątek 

Filet rybny zapiekany w ziołach 

Ziemniaki puree (duszone z mlekiem lub  

śmietaną) 

Surówka z kapusty pekińskiej,  marchwi i 

pomidorów 

Gruszka 

100g 

200g 

 

100g 

 

1 szt. 

*dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów owoców niż wymienione w 

powyższym jadłospisie (np. brzoskwinie, nektarynki). Należy jednak pamiętać, że 

jeden rodzaj owocu w danym tygodniu może zostać podany maksymalnie dwa razy. 
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3. Wytyczne dotyczące dostawy gorących posiłków jednodaniowych: 

 
a) Gorące posiłki jednodaniowe muszą być zgodne z powyższym jadłospisem. 

b) Godziny wydawania posiłków w szkołach przedstawiają się następująco: 

10 35 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Jastrzębcu, 

11 15 - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, 

11 30 - Szkoła Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim  

10 45 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, 

11 30 - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie. 

c) Gorące posiłki jednodaniowe należy dostarczyć do szkół na minimum 10 minut 

przed godziną wydawania posiłków, o których mowa w punkcie 3b. 

d) Wykonawca ponosi koszty załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich 

dostaw gorących posiłków jednodaniowych, a także odbioru i utylizacji 

pozostałości po posiłkach. 

e) Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość termosów niezbędnych do przewozu 

gorących właściwą posiłków jednodaniowych gwarantujących temperaturę i 

ochronę oraz jakość przewożonych potraw wraz z ich myciem, wyparzaniem oraz 

ich odbiorem.  

f) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2021) o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 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 z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). 

g) Wykonawca  musi spełniać warunki sanitarno-epidemiologiczne. 

h) Wykonawca przechowuje próbki posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

i) Wykonawca przewozi przygotowane gorące posiłki jednodaniowe w osobnych 

termosach do poszczególnych szkół, środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu żywności spełniającymi podstawowe wymagania sanitarno- 

epidemiologiczne.  

Wykonawca  pozostałe produkty, które nie muszą być przewożone w termosach, 

przewozi w pojemnikach przystosowanych do bezpiecznego przewożenia 

artykułów spożywczych. 

j) Temperatura dostarczonych gorących posiłków jednodaniowych do 

poszczególnych szkół nie może być niższa niż 60oC, a czas przechowywania 

posiłku w termosie  nie może przekraczać 2 godzin. 

Za czas przechowywania posiłku w termosie rozumie się czas, od momentu 

załadowania posiłku do termosu w miejscu  przygotowania gorącego posiłku, do 

czasu wydawania gorącego posiłku w poszczególnych szkołach. 

k) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia jadłospisu do poszczególnych szkół 

w celu wywieszenia go w miejscu przystosowanym do wydawania gorącego 

posiłku.  
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IV. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin wykonania zamówienia: od 31 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: 

a) wykaże dysponowanie pojazdem dopuszczonym przez właściwe służby do 

transportu żywności. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega 

Wykonawca podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4. 

 

VI. Podstawy wykluczenia 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku 

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp, tj.:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 

art. 258 Kodeksu karnego,  

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

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

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

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu 

karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których 

mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
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2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności, spośród 

przewidzianych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w 

tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

VII. Podmiotowe środki dowodowe 

 
1. Wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, 



 
 

 

  strona 10/20 

b) wypełniony i podpisany plan trasy (wraz z wydrukami planowanej trasy dostaw) 

dostawy gorących posiłków jednodaniowych do szkół w gminie Więcbork – 

załącznik nr 4 do SWZ. 

c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w lit. a (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

a) wypełnione i podpisane oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej albo podpisane oświadczenie o braku przynależności do grupy 

kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

b) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającej, że 

samochód, którym Wykonawca dowozi posiłki w termosach lub innych 

naczyniach odpowiada wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu 

żywności.  
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby (załącznik nr 2a do SWZ). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania, 

b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - przyjmuje się, że 

pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów, 

c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 

formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych 

do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 

pełnomocnikiem, 

d. pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania poszczególnych Wykonawców i musi znajdować się w 

ofercie wspólnej Wykonawców, 

e. wymagane dokumenty: formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz 

plan trasy (załącznik nr 4 do SWZ) powinny zawierać wszystkie dane 

podmiotów składających ofertę wspólną oraz powinny zostać podpisane przez 

pełnomocnika. 
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VIII. Podwykonawstwo 
 

1. Zamawiający przewiduje, że kluczową część zamówienia, która polega na 

przygotowaniu posiłków, Wykonawca wykonana osobiście. 

Zamawiający dopuszcza, że część zamówienia polegającą na dowozie posiłków do 

szkół Wykonawca może zlecić do wykonania podwykonawcom. 

Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, 

że jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

3. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 

wymaga jego wskazania przez Wykonawcę (o ile jest mu znany) w załączniku nr 

4 do SWZ.  

 

 

IX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

 
1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: przygotowanie i dostarczenie posiłków. 

a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

b) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
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podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy, 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

c) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości umownej ceny 

posiłków za dany miesiąc (uwzględniając liczbę miesięcy w okresie realizacji 

umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu). Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w  pkt. 1 czynności.  

d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

X. Informacja o środkach komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą 

 

Informacje ogólne: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu:  

1) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) ,  

2) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal), ESP: /dcxk0n2527/SkrytkaESP (MGOPS w 

Więcborku),  

3) oraz poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl. 

2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:  

Paweł Węgrzyn – Inspektor Ochrony Danych, tel. 52 389 53 54;  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i i odbierania dokumentów oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy 

ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

6.  Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie 

można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
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miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

2. Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: sekretariat@mgopswiecbork.pl - pojemność jednej wiadomości na 

skrzynce - do 20 MB. W tytule email należy wpisać numer ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób 

jednoznaczny wskazywać nr ogłoszenia lub ID postępowania oraz dane identyfikujące 

Wykonawcę.  

3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt powyżej 

adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2452) oraz rozporządzeniu 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). Zamawiający 

zaleca użycie następujących formatów danych: .doc .docx .pdf. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

X. Termin związania z ofertą 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować według wymagań określonych w 

niniejszej SWZ. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
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4. Ofertę wraz załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. UWAGA: Oferta złożona za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis 

może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na „paczce” 

dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 

elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) zawierających ofertę 

Wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed 

czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest 

równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. 

5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XII. Opis oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 grudnia 2021. r. do godziny 8:00.  

2. Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Elektroniczna skrzynka 

podawcza Zamawiającego: /dcxk0n2527/SkrytkaESP (MGOPS w Więcborku).  

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00.  

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

7. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w wyżej wskazanym terminie otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii.  

8. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
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9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIII Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności 

 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto jednego  gorącego posiłku jednodaniowego dla 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym – zgodnie z 

formularzem ofert stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena jednego gorącego posiłku jednodaniowego winna obejmować koszt 

przygotowania i  dostarczenia (dowozu) posiłku oraz koszt załadunku oraz 

rozładunku, a także odbioru i utylizacji pozostałości po posiłkach.  

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 

zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.  

4. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonać w zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku.  

5. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

6. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego w systemie miesięcznym 

przelewem, po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury ze wskazanym terminem płatności, nie krótszym niż 14 dni. 

 

XIII Opis kryteriów oceny ofert 

 
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

 

a) Cena – 60 %  

 

Oferty oceniane będą na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na formularzu 

ofertowym. 

 

b) Czas dostawy – 40 %  

 

Kryterium czas dostawy wprowadzone zostało w trosce o dbałość Zamawiającego 

o to, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po 

ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia w 

określonym czasie posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe.  

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia jak najkrótszego czasu dostawy gorących 

posiłków jednodaniowych do miejsca ich wydawania, oferta Wykonawcy, która 

będzie przedstawiała najkrótszy czas dostawy otrzyma największą liczbę punktów.  
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Wykonawca winien wpisać w załączniku nr 4 do SWZ dokładny adres kuchni, w 

której będą przygotowywane gorące posiłki oraz godzinę załadunku gorącego 

posiłku do termosu, a następnie w kolejności dostaw podać nawy szkół wraz z 

godziną dostawy (na minimum 10 minut przed godziną wydawania gorących 

posiłków). W celu potwierdzenia realnych przejazdów Wykonawca winien 

załączyć wydruk trasy wraz z czasem przejazdu z serwisu internetowego 

www.maps.google.pl z zastrzeżeniem, że trasa uwzględnia drogi o nawierzchni 

asfaltowej.  

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę więcej niż jednego planu trasy 

Zamawiający przy dokonywaniu oceny i przyznawaniu punktacji weźmie pod 

uwagę najdłuższy z przedstawionych planów dostaw.  

 

2. Sposób oceny: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie Określenie punktowania 

1. Cena 60% 

       C min  

R= ---------- x 100 x 0,6 

         C b  

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę 

wykonania przedmiotu  zamówienia uzyska 

największą liczbę punktów, tj. 60.  

Kolejne ceny będą do najniższej ceny 

odnoszone według powyższego wzoru, 

gdzie:  

R – ranga,  

C min – cena najniższa,  

C b – cena oferty badanej. 

2. Czas dostawy 40% 

Punkty przyznawane będą w oparciu o czas 

dostawy -  od momentu załadunku gorącego 

posiłku do termosu w miejscu jego 

przygotowywania do momentu rozładunku 

gorącego posiłku w ostatnim punkcie 

wydawania posiłku tj.  

do 30 min – 40 pkt, 

powyżej 30 min do 45 min – 35 pkt, 

powyżej 45 min do 60 min – 30 pkt, 

powyżej 60 min do 75 min – 25 pkt, 

powyżej 75 min do 90 min – 20 pkt, 

powyżej 90 min do 110 min – 15 pkt. 

 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  

 

http://www.maps.google.pl/
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

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

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,      

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1 pkt na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

 

 

XV. Informacje o treści zawieranej umowy 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. 

 

 

XVI. Środki ochrony prawnej 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wynik naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

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

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
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5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XVII. INFORMACJA PODAWANA W PRZYPADKU ZBIERANIA 

DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, tel. 52 3895350, e-mail: 

sekretariat@mgopswiecbork.pl.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork (pokój nr 34), tel. 

52 3895354, e-mail: iod@mgopswiecbork.pl  

3. Cel przetwarzania danych: prowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresie od  31 

stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. do szkół w gminie Więcbork  (tj. do Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i 

Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w 

Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w Zakrzewku), gorących posiłków jednodaniowych, dla 

ok 32 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Więcbork, o numerze DAO.271.2.3.2021 

prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych - Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od sytuacji, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu* do danych 

osobowych dotyczących w/w osoby, ich sprostowania, uzupełniania** oraz ograniczenia 

przetwarzania***.  

6. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia, przenoszenia danych 

osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

mailto:sekretariat@mgopswiecbork.pl
mailto:iod@mgopswiecbork.pl
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8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 

– Prawo zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z w/w 

ustawy. 

*Wyjaśnienie: w przypadku gdy realizacja żądania dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

wymagać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania.  

**Wyjaśnienie: skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników.  

***Wyjaśnienie: wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


		2021-12-07T14:26:29+0100




