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I. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Adres: ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk
Tel. 23 662 27 02
e-mail: sekretariat@mckplonsk.pl
Adres strony internetowej: www.mckplonsk.pl
II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.) zwanej dalej „Pzp” o wartości zamówienia nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. aktów prawnych.
III. Opis przedmiotu zamówienia i części zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w 2021 r. dla potrzeb
Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku z siedzibą 09-100 Płońsk ul. Płocka 50.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części I - XIII, w tym:
CZĘŚĆ I – MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i
produkty mięsne)
CZĘŚĆ II – JAJA (kod CPV- 03142500-3 jaja)
CZĘŚĆ III – PIECZYWO (kod CPV – 15810000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i
ciastkarskie)
CZĘŚĆ IV – MROŻONE WARZYWA, OWOCE, RYBY, POTRAWY , FRYTURA (kod CPV –
(kod CPV-15897000-5 produkty głęboko mrożone;15221000-3 ryby mrożone;15234000-7 ryby
wędzone, 15410000-2 frytura)
CZĘŚĆ V – WARZYWA I OWOCE (kod CPV 03222000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce
i orzechy)
CZĘŚĆ VI – PRODUKTY MLECZARSKIE (kod CPV – 15500000-3 produkty mleczarskie)
CZĘŚĆ VII – RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE (kod CPV – 15300000-1 owoce
warzywa i podobne produkty;15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne ; 15600000-4
produkty przemiału ziarna, skrobi i podobne produkty ;15800000-6 różne produkty spożywcze)
CZĘŚĆ VIII – HERBATY SPECJALISTYCZNE -SYPANE W OPAKOWANIACH
GASTRONOMICZNYCH (kod CPV 15863000-5 herbata)
CZĘŚĆ IX – SOSY ,MAKARONY, PRZYPRAWY W OPAKOWANIACH
GASTRONOMICZNYCH, (kod CPV 15851100-9 makaron niegotowany, 15871260-4 sosy,
15871230-5 keczup,15871273-8 majonez, 15870000-7 przyprawy)
CZĘŚĆ X – CIASTA I WYROBY CUKIERNICZE (kod CPV - 15812000-3 wyroby
ciastkarskie i ciastka, 15840000-8 kakao; czekolada i wyroby cukiernicze)
CZĘŚĆ XI -KAWA ZIARNISTA, CZEKOLADA DO PICIA DO PRZYGOTOWYWANIA W
EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM((kod CPV - 15861000-1 kawa; 15842210-7 czekolada do picia)
CZĘŚĆ XII- POPCORN I OPAKOWANIA (KOD CPV 15331470-2 kukurydza,15411000-4 olej mix
palmowo-kokosowy, 15872400-5 sól maślana, 33772000-2 jednorazowe wyroby papierowe)
CZĘŚĆ XIII- NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE ( kod CPV 15982000-5)
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3. Szczegółowy asortyment, zakres i wielkość poszczególnych części zamówienia, oraz wymagania
dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
części I - XIII stanowiącym Załącznik nr 1do SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych artykułów
spożywczych nie wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia(np. dla osób z innymi dietami)
po cenach wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia
przez Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych.
5. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, na etapie postępowania służą wyłącznie do
obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w
podanych ilościach.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów spożywczych zgodnie
ze złożoną ofertą/ofertami do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, transportem
przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu
wskazanym przez pracownika Zamawiającego w jego magazynach.
7. Zamówienia na dostawy bieżące, zgodne z potrzebami Zamawiającego będą składane z min.
jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, e-mailem lub w czasie dostawy na dostawę następną.
Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku,
a w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego również w soboty.
8. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są różne artykuły żywnościowe. Dla dostaw
opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez
Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez
nabywanie towarów ogólnie dostępnych na rynku, powszechnie oferowanych, takich jakie są
oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia.
Standardy jakości określają dostawy jako dobra popularne, wszędzie na rynku oferowane i
wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać
bez względu na miejscowość i czas. Zamawiający uwzględnił koszt cyklu życia zamawianych
dostaw ponoszony w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób
dostawy na koszt Wykonawcy, wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia
oferowanych produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości
zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej ceny w okresie realizacji
umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych, wysokości obowiązującej stawki VAT oraz
waloryzacji cen jednostkowych na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez GUS. Wskazanie w
opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia stanowi
przykładowe odniesienie do specyfiki przedmiotu zamówienia a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym
przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom
jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski oraz o
aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę
produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do
spożycia.
10. W okresie trwania umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest
przedstawić:
a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej
dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego
przedmiotem zamówienia,
b) dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP.
3

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby
Zamawiającego własnym transportem przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych
wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe
produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu kosztów transportu.
11. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych artykułów żywnościowych.
1)Wymagania dla mięsa i produktów mięsnych oraz podrobów:
a)czystość -mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione;
b)konsystencja -jędrna, elastyczna, odkształcająca się;
c)smak i zapach -swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie
dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy;
d)barwa -od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej;
e)mięso oznakowane przez lekarza weterynarii -zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych;
f)mięso wołowe z bydła młodego (jałówek, wolców, buhajków);
g)mięso wieprzowe nie pochodzące z knurów i loch;
2) Wymagania dla asortymentu wędliny:
a)klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie
pomarszczona. Niedopuszczalne zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wyciek
farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych;
3) Wymagania dla drobiu i mięsa drobiowego, wędlin i podrobów drobiowych.
Mięso drobiowe w elementach z kością :
a)elementy właściwie umięśnione; nie dopuszcza się mięśni i skóry nie związanych ze sobą;
b)linie cięcia równe, gładkie; w asortymentach ze skrzydłami dopuszcza się brak ostatniego członu
skrzydła;
c)połówka oraz ćwiartka przednia może być z szyją lub bez szyi;
d)barwa charakterystyczna, naturalna dla skóry i mięśni danego gatunku drobiu;
e)nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach piersi i nóg;
f)dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni elementów mrożonych;
g)dopuszcza się lekkie zaczerwienienie ostatniego członu skrzydła.
4) Mięso drobiowe w elementach bez kości:
a)mięśnie piersiowe pozbawione skóry, kości i ścięgien;
b)dopuszcza się niewielkie rozerwania i nacięcia mięśni powstałe podczas oddzielania od skóry i
kośćca
c)barwa naturalna, charakterystyczna dla mięśni piersiowych danego gatunku drobiu
d)nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach;
e)dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni mięśni elementów mrożonych.
Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa danego gatunku drobiu; niedopuszczalny zapach
obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego
tłuszczu.
5) Przetwory muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach, nie otwieranych i nie
uszkodzonych podczas transportu, z widoczną datą przydatności do spożycia
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6) Warzywa i owoce świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na rynek bezpośrednio
po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne
zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności. Odpowiednie
pakowanie warzyw i owoców (np. worki umożliwiające cyrkulację powietrza, wytłaczanki
chroniące warzywa i owoce miękkie), właściwy transport produktów do Zamawiającego
gwarantujący dostawy pełnowartościowych produktów.
7)Cechy dyskwalifikujące produkty to:
a)porażenie mokrą i suchą zgnilizną,
b)zapleśnienie,
c)zgnicie,
d)zaparzenie,
e)zwiędnięcie,
f)sfermentowanie,
g)porażenie chorobami,
h)obcy zapach,
i)uszkodzenia mechaniczne (w tym powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do
Zamawiającego -zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania
warzyw i owoców w nieodpowiednich warunkach).
j)uszkodzenia wywołane przez szkodniki,
k)obecność szkodników i ich pozostałości,
l)łykowatość,
ł)miękkie i sparciałe korzenie.
8) Jaja świeże; charakteryzujące się czystą, nie uszkodzoną skorupką, białko powinno być
przezroczyste i klarowne, rodzaj zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy -20 dni,
9) Cechy pieczywa:
a)kształt i wygląd zewnętrzny powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa.
b)skórka pieczywa powinna być sprężysta, ściśle związana z miękiszem w kolorze od jasno do
ciemnobrązowej w przekroju zanikająca równomiernie w kierunku miękiszu, nie powinna być
cieńsza niż 2 mm. Powierzchnia skórki powinna być gładka, nie popękana i bez uszkodzeń
mechanicznych.
c)miękisz powinien być dobrze wypieczony, elastyczny, suchy, nie kruszący się, równomiernie
porowaty, o jednolitej barwie, bez grudek mąki.
d)smak i zapach powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Niedopuszczalny
jest smak i zapach obcy, mdły, stęchły, gorzki, kwaśny, niesłony lub zbyt słony.
e)pieczywo powinno zachować świeżość:
72 godzin -pieczywo pakowane;
48 godzin -pieczywo niepakowane.
10) Przyprawy, sosy i zupy:
a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia,
obecności szkodników, całe, szczelne;
b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia;
konsystencja sypka, bez grudek, nie zlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna;
c)smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków;
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d)zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, przyjemny, bez obcych zapachów;
e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i
pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii
chorobotwórczych.
11)Mąka:
a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia,
obecności szkodników zbożowo –mącznych, całe, szczelne;
b)wygląd, tekstura i konsystencja: barwa biała z odcieniem żółtawym; konsystencja gładka, śliska
w dotyku, sypka, bez grudek;
c)smak: swoisty dla danej mąki;
d) zapach: przyjemny, swoisty, charakterystyczny dla danej mąki, bez obcych zapachów;
e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak obecności zanieczyszczeń fizycznych i
biologicznych,
12)Makaron:
a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia,
obecności szkodników zbożowo –mącznych, całe, szczelne;
b)wygląd, tekstura i konsystencja: barwa jednolita, kremowa lub jasnożółta bez pęknięć i rys,
prawidłowy kształt, całe elementy, bez zanieczyszczeń fizycznych, błyszcząca powierzchnia,
tekstura i konsystencja charakterystyczny dla danego gatunku, bez oznak zepsucia, uszkodzeń,
prawidłowy kształt i barwa ziaren, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i konsystencja
charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia i formy, suchy, gładka powierzchnia, szklisty po
przełamaniu, w czasie gotowania zwiększenie objętości 2-3 razy, bez oznak lepkości i grudek, po
ugotowaniu elastyczny, zachowuje pierwotny kształt, nie skleja się i nie ciemnieje;
c)smak: po ugotowaniu smak i zapach odpowiadający produktowi świeżemu, wykluczony posmak
skwaśniały lub gorzki;
d)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i
pozostałości szkodników, obecności pleśni, szkodników, bakterii chorobotwórczych.
13)Kasze, ryż, produkty zbożowe :
a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia,
obecności szkodników zbożowo –mącznych, całe, szczelne;
b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla danego gatunku, bez oznak zepsucia,
uszkodzeń, prawidłowy kształt i barwa ziaren, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i
konsystencja charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia, sypka, suche, bez oznak lepkości i
grudek, 1 część wagowa kaszy suchej po ugotowaniu ma dawać 2,5 części wagowych kaszy
gotowanej;
c)smak: po ugotowaniu smak i zapach odpowiadający produktowi świeżemu, wykluczony posmak
skwaśniały lub gorzki;
d)zapach: charakterystyczny, bez obcych zapachów, stęchłych;
e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i
pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii
chorobotwórczych.
14) Herbaty
a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia,
obecności szkodników, całe, szczelne;
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b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla danego rodzaju produktu zabarwienie,
jednolite, wygląd naparu żywy, tekstura i konsystencja sypkie, suche, w zależności od stopnia
rozdrobnienia liści czy dodatku owoców, bez grudek, zlepień, torebki całe, suche, granulat suchy
bez zbryleń i grudek;
c)smak naparu: właściwy, charakterystyczny dla danego gatunku lub dodatków, bez obcych
posmaków;
d)zapach: właściwy, charakterystyczny dla danego gatunku i dodatków, bez obcych zapachów;
e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i
pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz
bakterii
chorobotwórczych.
15)Sól, cukier, wyroby cukiernicze, kakao.
a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia,
obecności szkodników, całe, szczelne;
b)wygląd, tekstura i konsystencja: cukier i sól barwa biała, pozostałe wygląd typowy dla produktu,
bez oznak pleśni i szkodników; tekstura i konsystencja: kryształy sypkie, bez zlepów i grudek,
pozostałe konsystencja chrupiąca, sucha;
c)smak: właściwy, charakterystyczny dla danego produktu, słodki, przyjemny, sól - słony, bez
obcych posmaków zjełczenia czy pleśni;
d)zapach: właściwy, lekko słodkawy, charakterystyczny dla dodanego aromatu lub dodatków, bez
obcych zapachów, sól b/zapachu;
e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i
pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii
chorobotwórczych.
16)Koncentraty deserów (kisiele):
a)opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia,
obecności szkodników, całe, szczelne;
b)wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla rodzaju, barwa charakterystyczna dla
rodzaju; tekstura i konsystencja: sypka, bez grudek, nie zlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń,
łatwo rozpuszczalne;
c)smak: właściwy, charakterystyczny dla rodzaju i określonego smaku przez producenta, bez
obcych posmaków;
d)zapach: właściwy, charakterystyczny dla rodzaju, przyjemny, bez obcych zapachów;
e)właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i
pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii
chorobotwórczych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych na części Nr I – XIII.
Zamawiający nie ogranicza ilości części , na które Wykonawca może złożyć ofertę. Nie dopuszcza się
dalszego podziału danej części – ofertę należy złożyć na cały asortyment wchodzący w skład jednej
części.
V. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
VI. Informacja o podwykonawcach.
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1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców – jeżeli dotyczy.
Wykonawca wraz z ofertą składa Załącznik Nr 3 do SIWZ, jeżeli dotyczy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia – jeżeli dotyczy.
3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części zamówienia, Wykonawca
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1. SIWZ, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia Podwykonawcy.
VII. Informacja o umowie ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VIII. Informacje o zamówieniach, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust.1 pkt 7)
ustawy Pzp.
IX. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X. Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawców dla części I-XIII.
A.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej i zawodowej.
2. Zamawiający nie określa warunków szczegółowych udziału w postępowaniu w wymienionym
powyżej zakresie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach i w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający
ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania części zamówienia, jeżeli
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wykaże, że samodzielnie spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
B.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp oraz wykluczy wykonawców na podstawie art. art.24 ust.5 pkt 1)ustawy Pzp.
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę
zgodnie z powyższym.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
3. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie
określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez tych Wykonawców.
XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia dla części I – XIII.
1. Każdy Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie , o którym mowa w pkt 1. powyżej,
dotyczące tych podmiotów.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie , o którym mowa w pkt 1. powyżej, dotyczące Podwykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w
pkt 1. powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu .
Oświadczenia składa się w oryginale w formie papierowej.
5. Każdy Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, o której mowa w przepisie
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art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia tj.:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające
odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
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 wystawionym - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
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12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
13. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca przedstawia (w formie
pisemnej) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia dotyczące w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
14. Dokumenty, z których wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinny wskazywać w
sposób jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o
udzielenie zamówienia publicznego zasobów oraz informacje określone w pkt 1)-4) powyżej.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów
przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1) tego rozdziału SIWZ dotyczących
tych podmiotów. Zamawiający żąda przedstawienia tych dokumentów w odniesieniu do
Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a
którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby.
XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe na adres: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk.
2) za pośrednictwem posłańca lub osobiście na adres: jw.,
3) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mckplonsk.pl (jedynie w zakresie
wskazanym zapisami SIWZ, tj. zapytania, wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, wnioski o
przekazanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia).
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ tj. MCK/1593/2020.
3. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art.25 a ustawy Pzp składane są pod rygorem nieważności
w oryginale, w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ww. dokumentów przy pomocy
środka komunikacji elektronicznej.
4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się z
Zamawiającym, niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w tym: na kontakt telefoniczny, osobisty w swojej
siedzibie. Osobiście lub za pośrednictwem posłańca Wykonawca może złożyć ofertę lub inne
dokumenty wymagane w toku prowadzonego postępowania.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, wezwania, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania
korespondencji od Zamawiającego przekazanej e-mailem, Zamawiający przyjmie, zgodnie ze
wskazaniem urządzeń technicznych poprawność dostarczenia wiadomości.
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6. Dla usprawnienia przebiegu postępowania Wykonawca w ofercie wskazuje adres e-mail, na który
Zamawiający będzie przekazywał wezwania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w sposób podany w pkt. 1. Zamawiający jest obowiązany 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. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ. 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.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania
ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli
zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert określony w niniejszej SIWZ. Informację o przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana
na tej stronie a także zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W takim przypadku, wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą
podlegały nowemu terminowi.
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Anna Michalska.

XIV. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XV. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
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.
XVI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część/części zamówienia. Na oferowaną część/
części zamówienia Wykonawca składa jeden formularz oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ z ceną
oferowaną dla danej lub danych części. Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć właściwe
dla danej/danych części wypełnione Formularze cenowe - Załącznik Nr 2a Części I-XIII do SIWZ. W
przypadku braku formularza cenowego - dokument ten nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 26 ust.3.
ustawy Pzp.
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2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie papierowej na formularzu oferty –
Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z formularzem/i cenowym/i stanowiącym/i Załącznik Nr 2a do
formularza oferty.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ,
napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty (oznacza to, że jeżeli
z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z
właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do
tego upełnomocnione).
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek
cywilnych lub inne).
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego Dokument winien być złożony w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust.7
10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
11. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 10, zawierała co najmniej postanowienia
dotyczące: 1) stron umowy, 2) czasu trwania, 3) solidarnej odpowiedzialności każdego członka wobec
Zamawiającego.
12. W terminie składania ofert należy złożyć:
1) formularz oferty wraz z formularzami cenowymi dla właściwej Części I-XIII
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
3)informacja o podwykonawcach – jeżeli dotyczy
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy
5) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy
13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych
formularzach, pod warunkiem że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp i w aktach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
14. Zaleca się umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek)
wchodzących w skład oferty.
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15. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie
kopii podpisem wykonawcy lub osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
16. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta wpłynęła po upływie terminu składania
ofert.
17. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
18. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według
warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ i podpisane przez Wykonawcę lub osobę
uprawnioną. Jeżeli którakolwiek treść wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to
zaznaczyć na dokumencie, czyniąc dopisek „nie dotyczy” .
19. Zaleca się aby oferta i wszystkie załączniki były złączone w sposób trwały, uniemożliwiający
rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust.
21 niniejszego rozdziału). Zaleca się aby każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu
stanowiąca ofertę była opatrzona kolejnym numerem.
20. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
21. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty
zawierające takie informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
22. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć
napisem:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 50 Oferta w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów
żywnościowych w 2021r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku na Część/ Części
Nr………………………………………………………………………………………………..
Znak sprawy: MCK/1593/2020 Nie otwierać przed dniem 03.12.2020 r. godz. 10:15
XVII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 22 niniejszej SIWZ należy złożyć
do dnia 03.12.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego– sekretariat I piętro.
2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i
złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu
składania ofert.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania
ofert.
5. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie oraz zwróci ofertę.
XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna, I piętro. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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2. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert.
XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut.
1. Cenę oferty dla danej Części Wykonawca wpisuje na Formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ
na podstawie wyliczenia sumy pozycji RAZEM z formularzy cenowych. Każdy z Wykonawców
może zaproponować tylko jedną cenę na daną Część i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się
negocjacji w sprawie ceny. Wykonawca, który zamierza zaoferować i dostarczać asortyment
wymieniony w Załączniku nr 1 do SIWZ i w Załącznikach Nr 2a Części I-XIII do SIWZ, w innej
gramaturze opakowania niż to określono w tych załącznikach, we własnym zakresie dokona
stosownego przeliczenia ceny jednostkowej brutto. Zmiana gramatury opakowania i jednostki w
formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający
do porównania ofert będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto danej części. Waluta ceny
oferowanej PLN.
3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie Wykonawcy i obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą tylko w złotych polskich.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.
5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Informacja zawarta jest w Formularzu oferty.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla części I-XIII.

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie.
2. Oceny ofert dla wszystkich części dokonywane będą w oparciu o następujące kryteria:
a) cena oferty brutto - 100 %
Kryterium najniższa cena dotyczy wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert ponieważ artykuły żywnościowe
będące przedmiotem zamówienia są ogólnodostępne oraz mają ustalone standardy jakościowe.
Ponadto Zamawiający w SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) doprecyzował standardy jakościowe
odnoszące się do wszystkich istotnych cech artykułów żywnościowych będących przedmiotem
zamówienia. Cena obejmuje wszystkie koszty cyklu życia produktu. Zakupując art. żywnościowe
Zamawiający poza kosztami ich nabycia nie ponosi żadnych innych wydatków związanych np. z ich
użytkowaniem, utrzymaniem, wycofaniem np. kosztami recyklingu. Podstawa prawna: art. 91 ust.2a
ustawy Pzp.
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3. W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
liczba punktów oferty ocenianej =

C min
--------Co

x 100 x 100%

gdzie:
Cmin - najniższa cena oferty brutto
Co - cena oferty ocenianej brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

4. Każda część podlegać będzie odrębnej ocenie.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych.
XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:
1) czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
spełnia warunki udziału w postępowaniu ,
2) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych
poprawek oczywistych omyłek pisarskich w szczególności takich jak:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
2) ewentualny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest
wpisana cena liczbą.
3. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie
poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
4. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
5. O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 2, 3, 4 ,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca,
którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 4, jest zobowiązany złożyć oświadczenie w
przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o
której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu w trybie art. 90 ust.1 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie
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złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę
zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu
wyboru najkorzystniejszej oferty.
XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie
powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu podpisania umowy.
XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy,
oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający.
1. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia i obowiązki Stron określa wzór umowy –
Załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego.
Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa
tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy.
XXVI. Środki ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

XXVII. Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego wynikający z przepisów o RODO 1)
dotyczący danych osobowych wykonawców oraz osób trzecich (pozyskanych przez
Wykonawców i przekazanych zamawiającemu) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
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 ze
zm.).

1.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 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 ze zm.), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka
50; 09-100 Płońsk; Tel. 23 662 27 02 ; e-mail: sekretariat@mckplonsk.pl
1) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka
50; 09-100 Płońsk, jest podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej umowy, z którym można
skontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych za pomocą poczty
elektronicznej - adres email: iod@rodowsamorzadach.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa artykułów
żywnościowych w 2021 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowane odpowiednio art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa
oraz archiwizowane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa:
- zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp.: protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje
umowę przez cały czas trwania umowy
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- zgodnie z art. 74 ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm) – 5 lat
rachunkowych dla dokumentów finansowych
- okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) 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 ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** 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.

2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO zawarte jest na formularzu oferty w pkt 9. stanowiącym Załącznik Nr 2 do
SIWZ.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I-XIII
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2a - Formularze cenowe Części I-XIII
Załącznik nr 3 - Informacja o podwykonawcach
Załącznik nr 4- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr7 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego –wzór
Opracowanie:
Daniela Dysma
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