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SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

 

RZ.273.36.1.2019 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych  

do SGSP w 2020 roku”  

z dopuszczeniem składania ofert częściowych w podziale na: 
 

Część 1 - Sukcesywne dostawy pieczywa  
Część 2 - Sukcesywne dostawy ciast i wyrobów cukierniczych  
 

Numer postępowania: PN 34/19 

 

 

 

____________________________________ZATWIERDZAM 

     Kierownik Zamawiającego data: 07.11.2019r. 

 

  Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy; 

 

 

Załącznik nr 2. Formularz asortymentowo-cenowy; 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

\ 

 

 

 

; 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 5. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej;  

Załącznik nr 6. Wykaz środków transportu 

Załącznik nr 7. Istotne Postanowienia Umowy. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty, która nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ I  

Instrukcja dla Oferentów 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

1.1. Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Sekretariat Rektora-Komendanta  48-22-56-17-624, fax 22 833-07-24; 

Dział Zamówień Publicznych   48-22-56-17-694; 

Ewa Grodek     kontakt w kwestiach formalnych 

Adres e- mail     zam@sgsp.edu.pl 

Adres strony internetowej SGSP   www.sgsp.edu.pl; 

NIP      118-00-35-927 

REGON      000173410 

 

1.2. Godziny pracy: 

 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Pana Rektora-Komendanta zwana dalej 

Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Sukcesywne dostawy 

pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych do SGSP w 2020 roku”, z podziałem na dwie części.  

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do PZP. 

2) Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 

niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.  

3) Jednocześnie w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” w szczególności zastosowanie mają przepisy: 

a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.); 

c) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: 

Część 1 - sukcesywne dostawy pieczywa, 

Część 2 - sukcesywne dostawy ciast i wyrobów cukierniczych, 

na potrzeby zbiorowego żywienia studentów i pracowników Uczelni w 2020 r.  

Główne dostawy realizowane będą do siedziby zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54  

w Warszawie. 

Przewiduje się także określone dostawy doraźne realizowane w okresach zgrupowań kandydackich  

na przełomie maja i czerwca oraz w miesiącach lipiec-wrzesień do miejsca dostaw w: 

http://www.sgsp.edu.pl/
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- Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym (ok 45 km od Warszawy), 

- obiekcie w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Wiktora Thommee (ok 29 km od Warszawy). 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do opisu i ilości zamawianych produktów  

i odpowiadających im norm jakościowych zawiera formularz asortymentowo-cenowy (kolumny 2-5) 

stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty winny spełniać wymagania przepisów prawnych 

obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności: 

  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019, poz. 1252),  

i innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy,  

  rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 

(Dz. U. UE L Nr 31, poz. 1),  

 rozporządzenia (WE) Nr 1642/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003r. ustalające 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd, 

 rozporządzenia nr 1935 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r.  

w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego 

Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L Nr 338, poz. 4),  

 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 

środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), 

 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L Nr 139, poz. 1), 

 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2164 z późn. zm.) 

 ustawy z dnia 24 października 2008r o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno 

spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Dostawca musi funkcjonować zgodnie z aktualnymi 

wymaganiami prawa żywnościowego . 

 rozporządzenia (WE) Nr 10/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2011 r.,  

w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

 

Wszystkie produkty opisane w ofercie muszą być klasy I o jakości  zgodnej z obowiązującymi normami 

jakościowymi. 

Wymagania: pieczywo świeże (z porannego wypieku w dniu dostawy), jednorodne pod względem 

kształtu i koloru, pakowane dwustopniowo w opakowaniu zbiorczym zgodnie z wymaganiami 

sanitarnymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania przez Wykonawcę pieczywa ze 

zwrotów, odświeżanego. 

Odbiór jakościowy: organoleptycznie przez magazyniera w chwili dostawy. W przypadku reklamacji 

niezwłoczna wymiana zakwestionowanej partii towaru. 

Dostawy pieczywa odbywają się od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych), przez 

cały okres trwania umowy, w godzinach rannych : 5.30 - 6.00 – dotyczy części 1. 

Dostawa ciast i wyrobów cukierniczych odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 

świątecznych), przez cały okres trwania umowy, w godzinach rannych : 5.30 - 6.00 – dotyczy części 2. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne planowane dostawy ww. produktów żywnościowych, 

realizowane w ilości wg zlecenia Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy drogą elektroniczną. 

Czas dostawy zleconej partii nie może przekroczyć 24 godzin od otrzymania zlecenia  

od Zamawiającego. 

Czas dostawy zlecenia w przypadku zgłoszenia nieplanowanego zamówienia nie może przekroczyć  

6 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Przez „zgłoszenie nieplanowane” należy rozumieć 

pilną dostawę i wykorzystanie wybranego asortymentu artykułów żywieniowych, podyktowaną 

szczególnymi okolicznościami. 

 

Wymagania jakościowe: 

Dostarczane produkty muszą spełniać warunki zawarte w normach jakościowych, powinny być wolne 

od wad, posiadać określony termin przydatności do spożycia i być właściwie etykietowany. Jakość 

organoleptyczna żywności, której nie można ocenić przy odbiorze produktu, będzie oceniana na etapie 

przekazania do użycia. W przypadku nie spełnienia wymagań, produkt zostaje zwrócony dostawcy,  

a fakt ten zostanie odnotowany w formularzu reklamacyjnym. W przypadku nieodpowiedniego 

oznakowania środków spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie 

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formularzu reklamacyjnym.  

 

Potrójna następująca po sobie odmowa odbioru zakwestionowanej partii produktów może skutkować 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy. 

 

Wymagania dotyczące terminu ważności produktów: 

Dostarczane w dniu dostawy produkty: 

- nie mogą być o przedłużonym terminie trwałości, 

- nie mogą być bez określenia terminu spożycia, 

- muszą legitymować się terminem trwałości lub przydatności nie krótszym niż jeden miesiąc  

od daty określonej przez producenta na opakowaniu. 

 

Wymagania dla opakowań jednostkowych i transportowych: 

Materiały i opakowania powinny być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne  

od szkodników oraz obcych zapachów, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Wszystkie 

materiały opakowaniowe oraz gotowe opakowania przeznaczone do bezpośredniego kontaktu  

z żywnością powinny mieć odpowiednie atesty. Opakowania powinny być estetycznie zadrukowane, 

prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte. 

 

Znakowanie 

Opakowania powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać: 

  nazwę artykułu, 

  wykaz składników (jeśli dotyczy),  

  datę przydatności, 

 waga netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, 

  nazwę i adres producenta, 

  numer partii, 

  warunki przechowywania, 

  certyfikat jakości, normę. 
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Wszystkie wymagane informacje powinny być : 

- nadrukowane  w przypadku opakowań jednostkowych 

- nadrukowane lub umieszczone na etykiecie, w przypadku opakowań transportowych. 

Warunki transportowe muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP 

 

3.2. Termin wykonania: 

 

Zamawiający wymaga sukcesywnej realizacji zamówienia w terminie od 01.01.2020 r. (lub od daty 

zawarcia umowy, w przypadku gdy data zawarcia nastąpi po 01.01.2020 r.) do dnia 31.12.2020 r.  

Okres ten może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania się kwoty przewidzianej  

na wynagrodzenie za przedmiot umowy. 

 

3.3. Słownik Zamówień (CPV): 

 

Część 1: 15811000-6 pieczywo 

Część 2: 15812000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta 

     15812200-5 ciasta 

 

3.4. Ogólne informacje dla Wykonawcy: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych z podziałem na 2 części, tj. każdy  

z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną/e część/części zamówienia lub na wszystkie części 

zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  

pkt. 7) Pzp. 

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami w Istotnych 

Postanowieniach Umowy oraz SIWZ. 

3.4.1. Procedura odwrócona: 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przewidywane jest zastosowanie 

procedury z art. 24aa ustawy P.z.p. (procedura odwrócona).  

W takim przypadku stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3.5.2. Informacja na temat Podwykonawców: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w  ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać 

zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne 

podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 
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Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału 

podwykonawców. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na  którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który 

jednocześnie przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków, nie  może także 

podlegać wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5) Szczegółowe warunki dotyczące wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców 

zwarte są  w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

3.5.3. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej:  

1) Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo 

do  reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych 

podmiotów, że  w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z zamawiającym, 

zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące 

zobowiązania: 

a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum, 
b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, 
c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem 

procentowego udziału w realizacji zamówienia), 
d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie, 
f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu 

uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”), 
g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum  

do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji, 
h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu – zamawiający nie określa żadnych szczególnych warunków,  

b) spełniają warunki udziału w postępowania.  

 

4.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

4.2.  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w celu wykazania się brakiem podstaw  

do wykluczenia: 
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W celu wykazania się brakiem podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga od Wykonawców oświadczenia stanowiącego potwierdzenie braku podstaw  

do wykluczenia w  przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

4.3.  Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający 

wymaga od wykonawców: 

1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z przedmiotem 

zamówienia w postaci dopuszczenia do obrotu artykułami żywnościowymi decyzję państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz potwierdzenie stosownym zaświadczeniem tego organu  

o prawidłowym stosowaniu HACCP (wymóg dotyczy obydwu części); 

 

2) w zakresie  zdolności technicznej i zawodowej wykazania, że posiada samochód/-ody 

dopuszczony/-e do przewozu żywności wraz z decyzją właściwego organu dopuszczającego – 

sporządzony wg wzoru stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ (wymóg dotyczy obydwu części). 

 

4.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów: 

 

4.4.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Formularz oferty – sporządzony według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ i wypełniony w każdym 

polu zgodnie z wymogami Zamawiającego,  

2) Formularz asortymentowo-cenowy – sporządzony według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ  

i wypełniony w każdym polu zgodnie z wymogami Zamawiającego; 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 - załącznik nr 3; 

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 4; 

5) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do 

podpisania innych dokumentów składnych wraz z ofertą; 

6) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, 

7) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku wygrania przetargu, 

przed zawarciem umowy z zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą 

Zamawiającemu); 

8) informację na temat Podwykonawców; 

9) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych. 

 

4.4.2. Dokumenty składane bez wezwania Zamawiającego: 

Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) - załącznik nr 5.  
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4.4.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

 

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta spełnia 

wymagania opisane w SIWZ oraz została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym  

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń/dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa: 

a) w pkt. 4.3 ppkt. 1) SIWZ – dotyczy dostarczenia decyzji i zaświadczenia Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (wymóg dotyczy obydwu części), 

b) w pkt. 4.3 ppkt. 2) SIWZ – dotyczy dostarczenia wykazu samochodu/-ów dopuszczonego  

do przewozu żywności wraz z decyzję właściwego organu dopuszczającego (wymóg dotyczy 

wszystkich części).  

 

Szczególe warunki dotyczące oświadczeń i dokumentów oraz termin ich złożenia Zamawiający określi  

w przesłanym wezwaniu. 

 

Uwagi (dotyczące wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych  

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

5.1. Sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą 

porozumiewać się na piśmie. 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 4.3. SIWZ (również  

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp),  

dla których przewidziano tylko formę pisemną. 

3) Inne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie oraz drogą elektroniczną przekazując skan korespondencji na adres e- mail: 

zam@sgsp.edu.pl. 

mailto:zam@sgsp.edu.pl
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4) W takim przypadku wymagają na żądanie każdej ze stron potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga takich potwierdzeń. 

5.2.Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji, kierując swoje 

zapytania na adres mailowy: zam@sgsp.edu.pl z jednoczesnym wysłaniem oryginału zapytania 

pocztą tradycyjną.  

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z  prowadzonym 

postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia – pod warunkiem,  

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  

po upływie terminu składnia wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania.  

4) Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, bez ujawniania 

źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza  

na tej stronie www. sgsp.edu.pl - zakładka BIP. 

6) W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. 

7) O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcy któremu 

przekazano specyfikację. 

8) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej ofercie, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

9) Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

 

Ewa Grodek – Przewodnicząca Komisji Przetargowej (w godz. 7.00-15.00 w dni 

powszednie), nr telefonu 22 56 17 694; 

Agnieszka Jastrzębska – w kwestiach merytorycznych (w godz. 7.00-15.00 w dni powszednie), 

nr  telefonu 22 56 17 649. 

6. Wadium. 

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Część 1 - 8000,00 zł 

Część 2 - 1000,00 zł 

 

6.1.  Wymagania dotyczące wniesienia wadium: 

1) Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach: 

a) pieniądzu, wpłaconym na konto: 

Bank BGŻ BNP PARIBAS 

 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 

tytułem: wadium w sprawie PN 34/19 „Część 1 i/ lub Część 2”. 

 

http://www.sochaczew.pl-/


 

  Strona 12 z 25 
 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. z 2019r. poz. 310). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

- kwotę gwarancji, 

- termin ważności gwarancji, 

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej; 

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba  

że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

UWAGA: 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium 

wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać 

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub Lidera konsorcjum jako 

działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.  

 

3) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4) Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność  

z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego w oddzielnej kopercie  

z zaznaczeniem WADIUM – zamówienie: PN 34/19 numer części …………………. 

5) Oferta Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się  

na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego odrzucona  

z postępowania, 

6) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 18/11/2019 r. o godz. 09.00, przy czym 

w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej 

w pkt 6 kwoty na rachunek Zamawiającego.  
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6.2.  Zwrot wadium: 

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający będzie 

uprawniony do zatrzymania wadium. 

2) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składnia ofert.  

4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania złożonej przez wykonawcę oferty, jako najkorzystniejszej. 

7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego  

w przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, na okres  

nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie 

powoduje utraty wadium. 

 

8. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.  

2) Na ofertę w niniejszym postępowaniu składają się: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisany przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty; 

b) formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ); 

c) oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; 
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d) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba podpisująca 

ofertę/poświadczająca za zgodność kopie dokumentów, nie jest wymieniona  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

3) W treści formularza ofertowego należy określić w szczególności: 

a) łączną cenę ofertową brutto; 

b) zakres składanych zobowiązań dotyczących: m.in.: terminu realizacji zamówienia, 

warunków płatności, gwarancji, okresu związania ofertą, akceptacji bez zastrzeżeń wszystkich 

postanowień SIWZ i istotne postanowienia umowne i określonych tam zasad oraz warunków 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4) Zaleca się, aby: 

a) wszystkie strony oferty wraz z załączonymi dokumentami były ponumerowane oraz połączone 

w sposób trwały uniemożliwiający ich dekompletację, 

b) każdą stronę oferty, poprawki lub zmiany w ofercie, parafowała osoba podpisująca ofertę, 

5) Ofertę przygotowaną do wysłania należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

6) Na opakowaniu należy zamieścić dane adresowe jak niżej: 

 

Dane adresowe 

Nadawcy                                        SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54; 01-629 WARSZAWA 

OFERTA na dostawę pn.: „Sukcesywne dostawy pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych do SGSP 

w 2020 roku” 

Nr części …………………………… 

Numer postępowania: PN 34/19 

Nie otwierać opakowania przed 18.11.2019 r. godz. 09.30 

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu takich zmian  

w terminie na składania ofert. Powiadomienie składa się wg takich samych zasad jak składanie 

oferty - w kopercie oznaczonej jak w pkt. 8.6) SIWZ oznakowanej napisem ZMIANA. Tak 

oznaczone koperty zostaną otwarte podczas otwierania ofert i dołączone do oferty 

Wykonawcy, który zmiany wprowadził. 

8) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę przygotowaną i zaadresowaną jak w pkt. 8 SIWZ należy złożyć tylko w KANCELARII 

OGÓLNEJ SGSP w Warszawie pok.117 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego2. 

2) Godziny pracy Kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 

3) Termin składania ofert upływa dnia 18/11/2019 r. o godz. 09.00 

4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

odnotowania wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej SGSP. 

5) Oferta złożona w Kancelarii Ogólnej w terminie późniejszym od wskazanego jak wyżej lub 

złożona w inny sposób, zostanie potraktowana jako złożona po terminie i zgodnie z art. 84 ust. 

2 ustawy PZP zostanie niezwłocznie zwrócona. 
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6) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18/11/2019 r. o godz. 09.30 w Dziale Zamówień Publicznych 

pok. 320 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2. 

8) Otwarcie ofert jest jawne. 

9) Procedurę otwarcia ofert wyznacza art. 86 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

10) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego- 

www.sgsp.edu.pl bip w zakładce zamówienia publiczne. 

11) Informacje z otwarcia ofert dotyczące: 

a) podanej kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Wykonawca określa cenę ofertową za realizację zamówienia w formularzu oferty jako wynik 

kalkulacji cenowej produktów sporządzonej wg formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto podana w złotych polskich (PLN) musi uwzględniać wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia i istotnych 

postanowieniach umowy zawartych w niniejszej SIWZ, w tym wszelkie koszty związane  

z sukcesywnością dostaw, podatkami, ewentualnymi upustami lub rabatami. 

Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

Ceny jednostkowe produktów określone w ofercie nie powinny być wyższe od średnich cen rynkowych 

na te produkty.  

3.  Cena powinna uwzględniać podatek VAT odrębnie wyliczony co do wysokości w powołaniu się  

na stawkę podatku VAT =  .......% przewidzianą dla oferowanych wyrobów w Ustawie o podatku  

od towarów i usług. 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić tak w odniesieniu do 

ceny łącznej – ofertowej jak i cen jednostkowych na określone produkty. Nie prowadzi się negocjacji w 

sprawie ceny. 

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  

 

OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT – Część 1 i 2: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty brutto (C) 100 pkt. 

 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

 

                                     cena oferty najkorzystniejszej 

    liczba punktów = -------------------------------------------------- x 100 (waga kryterium) 

               cena oferty badanej 

 

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. 

http://www.sgsp.edu.pl/
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12. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1) Osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy powinny legitymować się 

dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono  

z dokumentów załączonych do oferty. 

2) Dokumenty wymagane do Umowy: 

a) Umowa o podwykonawstwo (jeśli dotyczy) 

b) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy) 

3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

przez okres trwania umowy. 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy na warunkach określonych w Istotnych 

Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z spośród pozostałych ofert.  

 

15. Zmiana umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy tylko w okolicznościach o których mowa w  SIWZ 

oraz Istotnych Postanowieniach Umowy. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania wyłącznie 

wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczeniu odwołującego z postępowania; 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

17. Klauzula informacyjna. 

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

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

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

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

„RODO”, informuję, że:  
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1. Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (1-629), przy ul. Słowackiego 52/ 54 (adres poczty 

elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl) 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  

01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Sukcesywna dostawa pieczywa, ciast 

i wyrobów cukierniczych do SGSP w 2020 roku”, z podziałem na 2 części Nr sprawy PN 34/19 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co 

najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres 

przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 26/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.  

„w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 

5. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.  

6. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7.Posiada Pani/Pan: 

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; 

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) 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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(-),  

że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.Nie przysługuje Pani(u): 

−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 Pani(a) 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 celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

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

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

mailto:sgsp@sgsp.edu.pl
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ROZDZIAŁ II 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY        

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych do SGSP w 2020 
roku w podziale na 2 części, sprawa PN 34/19 

Ja/my niżej podpisany/i:  

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

Nr regon Telefon Faks E-mail 

    

1. RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA: * niepotrzebne skreślić 

 - Mikroprzedsiębiorstwo  

 - Małe przedsiębiorstwo  

 - Średnie przedsiębiorstwo  

 - Duże przedsiębiorstwo 
 

po zapoznaniu się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, a także po uzyskaniu wszelkich informacji 

niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty: 

 

1. SKŁADAM(Y) ofertę na realizacje zamówienia: 
 

1)  w części 1 sukcesywne dostawy pieczywa * niepotrzebne skreślić 

zgodnie z treścią SIWZ (w tym załącznikami, które stanowią jej integralną część oraz wyjaśnieniami 

do SIWZ i modyfikacjami) 

za cenę ofertową  brutto:  .................................................................................PLN 

zgodną z załączonym do oferty załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) 

stawka podatku VAT........% 

za cenę ofertową  netto:  ...................................................................................PLN 
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2) w części 2  sukcesywne dostawy ciast i wyrobów cukierniczych * niepotrzebne skreślić 
zgodnie z treścią SIWZ (w tym załącznikami, które stanowią jej integralną część oraz wyjaśnieniami 

do SIWZ i modyfikacjami) 

za cenę ofertową  brutto:  .................................................................................PLN 

zgodną z załączonym do oferty załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) 

stawka podatku VAT..........% 

za cenę ofertową  netto:  ...................................................................................PLN 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania 
nas w postępowaniu: 

__________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

5. AKCEPTUJEMY warunki gwarancji określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, tj. miesięcznej 

gwarancji na dostarczony produkt, liczonej od dnia jego dostawy, potwierdzonej podpisanym bez 

zastrzeżeń protokołem odbioru, z wyłączeniem produktów nietrwałych dla których okres gwarancji 

winien umożliwić ich prawidłowe wykorzystanie, przy czym okres gwarancji dla produktów 

nietrwałych nie będzie krótszy niż 5 dni, licząc od dnia ich dostawy Zamawiającemu. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 

pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców* 
niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć  do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

........................................................................................................................................ 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie: 
........................................................................................................................................ 

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca polega  

na  zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia). 

8. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.* 

______________________ 

1) 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. UE L 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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9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z „Istotnymi Postanowieniami Umowy” będące załącznikiem  

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. OŚWIADCZAMY, że [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania]1 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

UWAGA!!! Wykonawca załącza do oferty dokumenty poświadczające zasadność zastrzeżenia 

11. Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 K.k. (Ustawa 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 2019r.  Nr 1950) 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko _________________________________________________________  

Adres: ________________________________________________________________  

Telefon: _________________________Faks: _________________________________ 

Adres e-mail: _______________________ tel. komórkowy ______________________  

13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Formularz asortymentowo – cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

d) ……………………………………………………………………………………. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (zwana dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 34/19, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  

 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

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 przedstawianiu informacji. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   

                        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 34/19, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ,  

a dotyczące: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Dopuszczenia do obrotu artykułami żywnościowymi decyzję państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego oraz potwierdzenie stosownym 

zaświadczeniem tego organu o prawidłowym stosowaniu HACCP (wymóg dotyczy 

obydwu części) 

posiadam/nie posiadam 
*niepotrzebne skreślić 

zdolności technicznej lub zawodowej 

Samochody z decyzją właściwego organu dopuszczającego do przewozu żywności 
(wymóg dotyczy obydwu części) 

posiadam/nie posiadam 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________w następującym zakresie:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
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_________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

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 przedstawianiu informacji. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 34/19, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczam, że 

*UWAGA: niepotrzebne skreślić! 

*nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty; w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia od 

zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty: w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia od 

zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

 

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   

                     (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

 

 

 


