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I. NAZWA PLACÓWKI ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Miasto Włocławek - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
87 – 800 Włocławek, ul. Leśna 24 
tel./fax 54 413 46 66 
http://mow.wloclawek.pl/ 

http://mow-wloclawek.rbip.mojregion.info/  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

         Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986), a także wydanych na podstawie 
niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych. 
       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
"ustawą". 
       Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz                           
art. 39 - 46 ustawy. 
 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH  
dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku wg klasyfikacji CPV: 

 

15.00.00.00 – 8    Żywność 
 
 

15.50.00.00 – 3    Produkty mleczarskie 

15.51.00.00 – 6    Mleko i śmietana 

15.54.00.00 – 5    Produkty serowarskie 

 
 

Zadanie nr  3 – artykuły mleczarskie 

 

 - DESER MLECZNY – Opakowanie od 150 do 200 g, konsystencja jednolita satynowa, o zawartości 

cukru nie więcej niż 13,5 g cukru na 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, z terminem 

przydatności do spożycia 14  dni od daty zakupu, ilość: 500 szt 

 

 - JOGURT TYPU GRECKIEGO – Opakowanie od 150 do 330 g, konsystencja gęsta, kremowa, 

naturalny, z terminem przydatności do spożycia 14  dni od daty zakupu, ilość: 60 szt 

 

 - JOGURT MUSLI – Lub równoważny, z  dodatkiem musli (zbóż) i owoców, opakowanie od 150 do 

330 g, z terminem przydatności do spożycia 14  dni od daty zakupu, ilość: 400 szt 

 

 - JOGURT   OWOCOWY – Opakowanie do  150 g, co najmniej 3 smaki, wyprodukowany z mleka 

znormalizowanego, zagęszczonego przez dodatek odtłuszczonego mleka w proszku lub 

odparowaniem części wody , poddany procesowi pasteryzacji, barwa odpowiadająca smakowi,                     

z terminem przydatności do spożycia 14  dni od daty zakupu, ilość: 1200 szt 

 

http://mow.wloclawek.pl/
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 - JOGURT   OWOCOWY – Opakowanie od 151 do 400 g, co najmniej 3 smaki, wyprodukowany                          

z mleka znormalizowanego, zagęszczonego przez dodatek odtłuszczonego mleka w proszku lub 

odparowaniem części wody , poddany procesowi pasteryzacji, barwa odpowiadająca smakowi,                   

z terminem przydatności do spożycia 14  dni od daty zakupu, ilość: 750 szt 

 

 - KEFIR – Opakowanie od 200 do 250 g, napój wyprodukowany z mleka pasteryzowanego                          

o określonej zawartości tłuszczu, poddanego fermentacji, płyn jednolity, dopuszcza się lekkie 

wydzielenie serwatki, barwa biała z odcieniem lekko kremowym, smak i zapach lekko kwaśny do 

kwaśnego, z terminem przydatności do spożycia 14  dni od daty zakupu, ilość: 900 szt 

 

 - MARGARYNA DO   PIECZYWA – O właściwej barwie i konsystencji, smak i zapach swoisty,                          

z dodatkiem masła, od 400 g do 600 g, w opakowaniu plastikowym, z min. terminem przydatności do 

spożycia 1 miesiąc od daty zakupu, ilość: 280 szt 

 

 - MARGARYNA  ZWYKŁA – O właściwej barwie i konsystencji, smak i zapach swoisty, kostka 

opakowanie, od 250 do 400 g, z min. terminem przydatności do spożycia 1 miesiąc od daty zakupu, 

ilość: 150 szt 

 

 - MASŁO  ŚMIETANKOWE – Produkt wysokotłuszczowy otrzymany wyłącznie z mleka krowiego, 

jednostka starannie uformowana, barwa jednolita, powierzchnia gładka, sucha, konsystencja 

jednolita, zwarta, smarowna, dopuszcza się lekko twardą, zawartość tłuszczu minimum 73%, kostka, 

opakowanie od 200 do 300 g, z min. terminem przydatności do spożycia 14 dni od daty zakupu, ilość: 

800 kg 

 

 - MLEKO – Ciecz jednolita o barwie białej z odcieniem jasnokremowym lub białym, zapach i smak 

bez obcych posmaków i zapachów, 2 % zawartość tłuszczu, opakowanie 1 litrowe kartonowe, z min. 

terminem przydatności do spożycia 1 miesiąc od daty zakupu, ilość: 5300 l 

 

 - SER FETA – lub równoważny, sałatkowo – kanapkowy, solankowy, opakowanie od 200 do 300 g, 

półtłusty, ser miękki, kruchy o barwie białej, ilość: 16 kg 

 

 - SER TOPIONY – Co najmniej 3 smaki, kremowy, opakowanie bezpośrednie sera topionego 

powinno być nieuszkodzone, kształt poszczególnych jednostek opakunkowych regularny, 

powierzchnia gładka. Dopuszcza się nieznaczne odchylenia od regularnego kształtu. Barwa                             

i konsystencja jednolita, bez ziarnistości, smarowny, smak i zapach charakterystyczny dla 

odpowiedniego sera naturalnego kl I z którego wyprodukowano ser topiony, ze swoistym posmakiem 

topienia, ilość: 300 kg 

 
 
 - SER ŻÓŁTY – O kształcie blokowym, skóra gładka, miąższ elastyczny, jednolity w całym serze, 

barwa naturalna, jednolita w całym serze, smak i zapach delikatny, łagodny, aromatyczny, nie 

dopuszczalne są obce posmaki i zapach, zmiana barwy, objawy pleśnienia, fermentacji, jełczenie, 

psucie, zawartość tłuszczu min. 45%, w opakowaniu foliowym od 1 do 5 kg, dopuszczalne odmiany: 

Gouda, Podlaski, Suwalski lub równoważny, z min. terminem przydatności do spożycia 1 miesiąc od 

daty zakupu, ilość: 340 kg 

 

 - SER ŻÓŁTY WĘDZONY – O kształcie blokowym lub walca, skóra mocna, miąższ elastyczny, 

jednolity w całym serze, barwa naturalna, jednolita w całej masie, smak i zapach delikatny posmak 

wędzenia, łagodny, aromatyczny, nie dopuszczalne są obce posmaki i zapach, zmiana barwy, objawy 

pleśnienia, fermentacji, jełczenie, psucie, min. terminem przydatności do spożycia 1 miesiąc od daty 

zakupu, ilość: 20 kg 
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 - SEREK HOMOGENIZOWANY – Opakowanie do 150 g, wyprodukowany z mleka, białka mleka, 

śmietanki, kultur bakterii mlekowych, produkt jednorodny barwy odpowiadającej białej do kremowej, 

smak słodki, lekki zapach i posmak, niedopuszczalny smak i zapach obcy, z  min. terminem 

przydatności do spożycia 14 dni od daty zakupu, ilość: 1000 szt 

 

 - SEREK ŚMIETANKOWY TYPU ALMETTE - Lub równoważny wyprodukowany z sera twardego                       

i odtłuszczonego mleka w proszku, barwa biała, konsystencja puszysta, łatwa do smarowania, 

niedopuszczalny smak i zapach obcy, opakowanie od 100 do 200 g, z  min. terminem przydatności do 

spożycia 1 miesiąc od daty zakupu, ilość: 500 szt 

 

 - SEREK TWAROGOWY – Opakowanie do 150 g, naturalny bez konserwantów i innych dodatków 

składający się z delikatnych ziaren twarożku zanurzonych w słodkiej śmietance, z min. terminem 

przydatności do spożycia 14 dni od daty zakupu, ilość: 300 szt 

 

 - ŚMIETANA - 18 % zawartość tłuszczu, płyn jednorodny bez kłaczków ściętego sernika, bez postoju 

serwatki, barwy jednolitej i jasnokremowej do kremowej. Smak i zapach lekko czysty, lekko kwaśny, 

lekki zapach i posmak pasteryzacji, niedopuszczalny smak i zapach obcy. Konsystencja płynu 

gęstawa, jednolita w całej masie, homogenizowana, zawiesista,  w opakowaniu plastikowym  od 150 

do 200 g, ilość: 1100 szt 

 

 - TWARÓG PÓŁTŁUSTY KRAJANKA – Świeży, kostka wyprodukowana z mleka pasteryzowanego 

przez odpowiednią obróbkę z krzepu uzyskanego przez dodatek zakwasu czystych kultur 

mleczarskich lub zakwasu czystych kultur mleczarskich i podpuszczki. Smak i zapach delikatny, 

łagodny, aromatyczny, niedopuszczalne są obce posmaki, zapach, zmiana barwy, objawy pleśnienia, 

fermentacji, jełczenia, w opakowaniu papierowym od 0,8 do 2 kg, ilość: 260 kg 

 

 

1. Jakość wymienionego wyżej asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru 
dostępnego w ogólnej sieci handlowej. 

 

2. Wykonawca zapewnia transport do magazynu w siedzibie zamawiającego na własny 
koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. 

 

3. Transport przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1, musi odbywać się                  
w warunkach spełniających wymogi sanitarno - epidemiologiczne. 

 

4. Miejscem dostaw jest magazyn Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, 
ul. Leśna 24. 

 

5. Ilość przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1, może ulec wartościowo 
zmianie maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w 
przedmiotu zamówienia. 

 

6. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem                            
z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 12:00. 

 

7. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo 
według zapotrzebowania zamawiającego - w dowolny dzień tygodnia, każdorazowo do 
godziny 13:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych                
i jakościowych wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnia braki 
ilościowe: w terminie jednodniowym od momentu zgłoszenia reklamacji. 
 

8. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym 
określonym przez zamawiającego.  
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IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie 

wyszczególnionego zadania nr 3. 

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

VI. OFERTA WARIANTOWA. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wymagany termin wykonywania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBÓW 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez  

 zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

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

wynika to z odrębnych przepisów; 

    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej zawodowej; 

    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy                

z warunków określonych w pkt  VIII/1 winien spełniać co  najmniej jeden z  tych wykonawców    

albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
 

4. W przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek  

określany w pkt VIII/2 winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 
 

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się             

za odrzuconą. 
 

7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy i art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 
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8. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 

zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę                               

w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. 
 

9. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                             

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                               

o udzielenie zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

      poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

11. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie 

zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH. 
 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wskazane w pkt IX: 

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 

2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów  

selekcji, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy – załącznik nr 4 

5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów. 

6. Wzór umowy zaakceptowany przez wykonawcę – załącznik nr 6 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE PO OTWARCIU OFERT: 

7. Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o przynależności lub 

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

23 ustawy – załącznik nr 5 

Niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu, BEZ JEGO 

WEZWANIA, w terminie 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji podanych na otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy. 
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Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                             

i konsumentów ( Dz. U. z 2018r., poz.798, 650, 1637, 1669), przez grupę kapitałową 

rozumie się wszystkich przedsiębiorców , którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się                            

o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie 

podlega wykluczenie, składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

Zamawiający wezwie  wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 

złożenia w/w odpisu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego 

na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa                

w art. 25  ust. 1 ustawy. 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia  w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust 1  pkt 23, wykonawca składa 
dokumenty: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust 1 pkt 23 albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – 
załącznik nr 5. 
 

3.  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                             
w postępowaniu i kryteriów selekcji, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem 
wzoru, o którym mowa w pkt. IX 1/3 – załącznik nr 3. 
 

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. VIII/1 niniejszej 
specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określanych w art. 25a ust. 
3, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, w odniesieniu do tych przedmiotów, dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się 
odpowiednio. 
 

5. Postanowienia dotyczące składania dokumentów: 

a) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale  

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”. 

b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt IX/6 niniejszej specyfikacji, kopie 

dokumentów, dotyczących każdego z tych podmiotów, winny być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

c) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 

d) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język  

polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  

o których mowa w niniejszej specyfikacji. 
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g) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem 

rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

h) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela,  

jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego. 

i) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów –  

załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,                               

a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać 

odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do 

treści i formy, dokumentów. 

j) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub  

mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do  

wykluczenia z postępowania. 

k) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub  

dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że, mimo ich złożenia, 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone, na wezwanie zamawiającego, oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

l) Zamawiający może wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do  

złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 
 

6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 
 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b) Jeżeli oferta wspólna, złożona przez dwóch lub więcej wykonawców, zostanie 

wybrana w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie żądać w wyznaczonym 

terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez 

wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy 

niż termin realizacji zamówienia. 

c) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy,                     

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie                        

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty. 

d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

z warunków określonych w pkt. VIII/1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych 

wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Natomiast warunki określane w pkt. 

IX/2 i IX/3 SIWZ winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. IX/2/1 niniejszej 

specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
 

8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 
 

a) Wszystkie dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu, za wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

b) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza 

w wybrany przez siebie sposób. 

c) Po zakończeniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, 

które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich 

wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem 

niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez 

składającego ofertę. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika                  

z innych aktów prawnych, w tym miedzy innymi z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy. 

e) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419, 1637) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 

się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 

do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych                           
w ustawie, prowadzi się w formie pisemnej. 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. 

 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą telefaksu 
54-413-46-66, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
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XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami po stronie zamawiającego: 
Anna Kurtys 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
87-800 Włocławek, ul. Leśna 24 
tel/fax. 54-413-46-66 
poniedziałek – piątek w godzinach 700 - 1500 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 

3. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 

3. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji, w celu prawidłowego przygotowania oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

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

5. Oferta ma być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim, a wszystkie wymagane 
dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 
na przykład pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli wykonawca przedłoży kserokopie 
pełnomocnictwa, to osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa lub notariusz 
potwierdza i podpisuje je, z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”. 
 

6. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz spięte 
(zszyte) w sposób trwały zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 
 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę/osoby 
składające ofertę. 
 

8. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie 
tak zwanej reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 
zobowiązane osoby. 
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9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
 

10. Koperta winna zostać zaadresowana w następujący sposób: 
                                     

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
87-800 Włocławek, ul. Leśna 24 

      oraz opisana: 
OFERTA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH 

dla 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku                                                                                    

dotyczy zadania: 3 
Nie otwierać przed: 20.12.2018 r. godz. 09:15 

 

11. Ewentualne konsekwencje złożenia oferty, niezgodnie z w/w opisem, ponosi wykonawca. 
 

12. Pożądane jest, aby na kopercie/opakowaniu oferty wykonawca wskazał swoją nazwę                 
i adres. 
 

13. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 
 

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

15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,ZMIANA”. 
 

16. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożenie wg takich samych zasad jak 
składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 
,,WYCOFANIE”. 
 

17. Jeżeli oferta zawiera informacje, dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa               
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 
419, 1637), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które, spośród 
zawartych w ofercie informacji, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, 
aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone 
w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” 
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Informacje                          
o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać                         
w formularzu ofertowym - załącznik nr 1. 
 

18. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 
       Uwaga: 

▪ Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa              
w rozumieniu ustawy zwalczania nieuczciwej konkurencji skutkować będzie 
odtajnieniem tychże informacji. 

▪ Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa                
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

19. Ofertę stanowi ,,Formularz ofertowy”, do którego załączyć należy wymagane 
załącznikami i dokumentami oświadczenia i dokumenty wskazane w punkcie IX niniejszej 
specyfikacji. 
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XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

1. Termin składania Ofert upływa w dniu 20.12.2018 r. o godzinie 9:00 
 
 
 

2. Oferty należy złożyć w: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

87-800 Włocławek, ul. Leśna 24 

sekretariat 
 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 
 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018  r. o godzinie 09:15  w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym we Włocławku, ul. Leśna 24. 
 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz 

adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Powyższe informacje 

przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich 

wniosek. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające 
z jego specyfiki. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty 
związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do 
siedziby zamawiającego oraz wszystkie pochodne (np. upusty czy koszty ubezpieczenia). 
 

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 

3. Cena oferty jest obliczona na podstawie formularza cenowego wykonawcy stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Podstawą obliczenia ceny oferty są określone przez 
zamawiającego ilości artykułów objętych zamówieniem oraz podane przez wykonawcę ceny 
jednostkowe tych artykułów wyrażone w zł netto. 
 

4. Należy podać cenę oferty netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
(zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). 
 

5. Do porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto. 
 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
 

▪ oczywiste omyłki pisarskie, 
▪ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
▪ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
       - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT. 
 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty zamawiający kierował 
się będzie następującym kryterium:  cena oferty - waga 100 % 
 

Przez kryterium cena rozumie się wartość brutto podaną w ofercie, a wyliczoną zgodnie                 
z formularzem cenowym. 
 

2. W toku oceny ofert zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia liczby 
wykonawców podlegających wykluczeniu i ofert nie podlegających odrzuceniu. 
 

3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą 
cenę - uzyska najwyższą liczbę punktów i odpowiada zasadom określonym w ustawie. 
 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części 
przedmiotu zamówienia ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych              
w wyznaczonym terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach. 
 

5. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 
 
 

                                                                          najniższa oferowana cena brutto 
         Liczba punktów przyznana ofercie =                                                              x 100 
                                                                          cena brutto badanej oferty 
 

6.     Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                             

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                             
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                        
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne           

   i prawne; 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, określonym zgodnie z pkt XVII/2 niniejszej specyfikacji, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,          
o których mowa w pkt. XVII/1/l na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 
 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 
XVIII12 i pkt. XVII/13 specyfikacji, w terminie nie krótszym niż: 

a) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 
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b) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli 
zostało ono przesłane w inny sposób przewidziany w pkt. X specyfikacji. 

 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt XVII/3, jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 

a) złożono tylko jedną ofertę, 
b) nie odrzucono żadnej oferty, 
c) nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt XVII/6 specyfikacji. 
 

6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 
zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzali przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Możliwość 
unieważnienia postępowania na tej podstawie nie jest przewidziana w ogłoszeniu                    
o zamówieniu. 
 

8. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość  składania ofert częściowych, do unieważnienia              
w części postępowania o udzielenie zamówienia zapisy pkt XVII/6 stosuje się odpowiednio. 
 

9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu              
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

10. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,                   
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
 

11. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
 

12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy w sprawie 
zamówienia publicznego do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
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13. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu 
zawarcia umowy, o którym mowa w pkt XVI1/12. lzba może uchylić zakaz zawarcia umowy, 
jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego 
przewyższającego korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów,                     
w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku 
czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

14. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który 
przedłoży najkorzystniejsza ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w pkt XVI 
niniejszej specyfikacji. 
 

15. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w formie pisemnej                    
w siedzibie zamawiającego zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji                     
z uwzględnieniem danych zawartych w złożonej ofercie. Termin zawarcia umowy zostanie 
określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy z zastrzeżeniem pkt XVII/3 
specyfikacji. 
 

16. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana                           
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy                     
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie żądać w wyznaczonym terminie 
złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich 
partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE. 

 

1. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawarte są we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z pkt XVII/15 niniejszej specyfikacji. 
 

3. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach               
o dostępie do informacji publicznej. 
 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

6. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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XIX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert - 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 składania wniosku, o którym mowa w pkt XIX/2 specyfikacji lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,             
o którym mowa w XIX/2 specyfikacji. 
 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,                    
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
 

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a informacje                   
o terminie zebrania zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniana jest 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku zamawiający sporządza 
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 
Informacje z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest specyfikacja. 
 

8. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia           
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

9. Jeżeli, w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzacej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje 
o tym wykonawców. którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza informacje na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy, a wskazane w niniejszej 
specyfikacji, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes                     
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może poniesie szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
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również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać zadanie oraz wskazywane okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym                 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt X/5 
niniejszej specyfikacji. 
 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym  do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie pkt XX/3 niniejszej specyfikacji. 
 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności. 
 

9. Na czynności, o których mowa w pkt XX/8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
pkt. XX/3 specyfikacji. 
 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w pkt. X/5 niniejszej specyfikacji albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane      
w inny sposób. 
 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
 

12. Odwołanie wobec czynności innych niź określone w pkt. XX/10 i XX/11 specyfikacji wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 

13. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia                
o udzieleniu zamówienia 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił                             
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
 

15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
 

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie               
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,                    
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
 

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
 

19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy, nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycje, jeżeli 
zgłaszający opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycje. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 
 

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać                           
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,                                       
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt XX/25 niniejszej specyfikacji, 
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 
 

21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt XX/16 specyfikacji nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego, 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt XX/17 i XX/18 
specyfikacji. 
 

22. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego 
doręczenia Prezesowi Izby. 
 

23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
24. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 
 
25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie              
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoważne z jej 
wniesieniem. 
 
26. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI pt. 
,,Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
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XXI. PODWYKONAWCY. 
 
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców , na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych              
w art. 36b ust. 1a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,                
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy. 
 
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 36b ust. 1a ustawy, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy, który nie ma zastosowania                   
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 04.05.2016r., str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 
 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, 
ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek, 
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym - adres e-mail: j.olejniczak.cuwpo.wl@wp.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 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 2018r., poz. 1986), zwana dalej 
"ustawą". 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym                    
z udziałem w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy, 
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
8. posiada Pani/Pan: 
    1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
    2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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    3) 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; 
    4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 
    1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
    2) 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/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
 
 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 
 

1. Formularz ofertowy. 
 

2. Formularz cenowy. 
 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.  

 

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na 
podstawie art. 25 ust. 1 ustawy. 

 

5. Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 23 ustawy. 

 
6. Wzór umowy. 
  
 (Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 
 

 
Włocławek, dnia  13.12.2018r. 
 
                                                                                                                        zatwierdził: 
 
                                            Dyrektor  
                                                                                                                     Piotr Kucharski 
         


