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Zespół Szkół w Jasienicy 
ul. Szkolna 8, 05-240 Tłuszcz 
tel. 29 757-31-13 
www.zsjasienica.pl 
email: zsjasienica@wp.pl 

 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) o wartości 
zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

 
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szkoły i Przedszkola przy Zespole Szkół w Jasienicy 

Nr postępowania: ZSJ/1/11/2019 

 

 
 
Rodzaj zamówienia: 
Dostawa 
 
 
Tryb udzielanego zamówienia: 
Przetarg nieograniczony 
 
  
 
Zatwierdził: 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
/Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły/ 
 
 
 
 
 
 
 

Jasienica, 25.11.2019 r. 
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ROZDZIAŁ I SIWZ.  

ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego:   Zespół Szkół w Jasienicy 
Adres Zamawiającego:   Jasienica, ul. Szkolna 8 

05-240 Tłuszcz 
 Tel:      29 757-31-13 
E-mail:     zsjasienica@wp.pl 

Internet:   www.zsjasienica.pl 

 

ROZDZIAŁ II SIWZ.  
INFORMACJE OGÓLNE – Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwana dalej 
ustawą wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 
ustawy Pzp. 

3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z 
art. 24a ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
ROZDZIAŁ III SIWZ.  
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 7 następujących 
części: 

Nr części Nazwa części zamówienia 

1. produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne (kod CPV15100000-9) 

2. produkty mleczarskie (kod CPV15500000-3) 

3. produkty mrożone (kod CPV15229000-9) 

4. pieczywo i wyroby ciastkarskie (kod CPV15810000-9) 

5. garmażerka (kod CPV15894300-4) 

6. różne produkty spożywcze, oleje, soki, produkty przemiału ziarna, napoje (kod 
CPV15600000-4, CPV15400000-2, CPV15320000-7) 

7. warzywa i owoce oraz produkty podobne (kod CPV03100000-2, CPV15300000-1, 
CPV15330000-0) 

 

ROZDZIAŁ IV SIWZ.  
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

 

ROZDZIAŁ V  SIWZ.  
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ 
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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ROZDZIAŁ VI SIWZ.  
INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

ROZDZIAŁ VII SIWZ.  
USTALENIA DOTYCZĄCE POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 
podwykonawcy. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie 
realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 
podwykonawcy. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie 
realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy. 

  
ROZDZIAŁ VIII SIWZ.  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb 
Zespołu Szkół w Jasienicy w roku 2020 z podziałem na części. Dostawy będą realizowane partiami, zgodnie z 
bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następowało drogą 
elektroniczną/ telefoniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 
planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin 
dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy). Dostawy muszą być realizowane na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, zgodnie z tabelą poniżej: 

Nr 
części 

Nazwa części zamówienia Częstotliwość i godzina 
zapotrzebowania 

1. produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne 
(kod CPV15100000-9) 

codziennie  do godz. 7.00 

2. produkty mleczarskie (kod CPV15500000-3) dwa razy w tygodniu do godz. 7.30 

3. produkty mrożone (kod CPV15229000-9) raz w tygodniu do godz. 7.30 

4. pieczywo i wyroby ciastkarskie (kod CPV15810000-
9) 

codziennie  do godz. 7.30 

5. garmażerka (kod CPV15894300-4) raz w tygodniu do godz. 7.30 

6. różne produkty spożywcze, oleje, soki, produkty 
przemiału ziarna, napoje (kod CPV15600000-4, 
CPV15400000-2, CPV15320000-7) 

raz w tygodniu do godz. 8.30 

7. warzywa i owoce oraz produkty podobne (kod 
CPV03100000-2, CPV15300000-1, CPV15330000-
0) 

dwa razy w tygodniu do godz. 8.30 

 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym (arkuszu kalkulacyjnym), 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (odrębnie dla każdej części zamówienia). 
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Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach 
jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o zbliżonej gramaturze. 

Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 
systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. 

Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w ustawie z 25 sierpnia 2016 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154) 

Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek do 
magazynu żywnościowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 
jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź 
będzie on przewożony w nieprawidłowych warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami, 
towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoriacie Sanitarnym. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

Kod główny: CPV 15800000-6  

Pełna nazwa: różne produkty spożywcze  

Kody dodatkowe: 
Część 1  
15100000-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

 
Część 2  
CPV 15500000-3 – produkty mleczarskie 

 
Część 3 
CPV 15810000-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
 
Część 4 
CPV15229000-9 – mrożone produkty rybne 

CPV 15331170-9 – warzywa mrożone  

 
Część 5 
CPV 03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa 
CPV15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty 
CPV 15330000-0 – przetworzone warzywa i owoce 

 
Część 6 
CPV 15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 
CPV 15400000-2 – oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 
 

Część 7 
CPV 03142500-3 – jaja  

 

Część 8  

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-sierpnia-2006-r.-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywienia-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1541-11821.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-sierpnia-2006-r.-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywienia-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1541-11821.html
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-produkty-spozywcze-774
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CPV 15331000-7 – warzywa przetworzone 
CPV 15320000-7 – soki owocowe i warzywne 

 
ROZDZIAŁ IX SIWZ.  
TERMIN WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.01.2020r. do 31.12.2020r., z wyłączeniem 
przerwy wakacyjnej lipiec – sierpień, ferii zimowych, oraz innych dni wolnych.         

                         

ROZDZIAŁ X SIWZ.  
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust.5 
pkt 1 ustawy. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w 
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U. z 2019r. poz. 498 ze zm.). 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców 
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1  pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia 
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub art. 
24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
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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. Przepisu 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 zgodnie z  powyższymi 
postanowieniami. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

7. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu lub nie wykaże 
braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
 

ROZDZIAŁ XI SIWZ.  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNANIU ORAZ INNE 
DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z 
ofertą 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia 
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – oświadczenie składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu – oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

2) Wraz z ofertą Wykonawca złoży również pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w 
niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 
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Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
(podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

3) Wraz z Ofertą - formularzem ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
formularze cenowe) – załącznik nr 3 do SIWZ, odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę. 

 
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego informacji, o której mowa                

w art. 86. ust.5 ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w 
terminie 3 dni od zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2019r. poz. 369 ze zm.) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz z złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.     

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców. 

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane przed udzieleniem zamówienia 

1) Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
 a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę żadnych dokumentów potwierdzających brak podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu 
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
 
6. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna): 
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 
jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści 
zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i 
podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców 
lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja 
prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której 
wynika ustanowione pełnomocnictwo. 
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2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje 
dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 

4) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich 
podmiotów składających ofertę. 

5) Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego  
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

6) Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika 
reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

 
7. Forma dokumentów 
1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 
2) Dokumenty, o których mowa w SIWZ,  inne niż pełnomocnictwa, oświadczenia składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

4) Kopie dokumentów powinny być czytelne. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5) Treść i forma pełnomocnictw  musi  być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ.  
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
ROZDZIAŁ XII SIWZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia 

1) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewelina Wiertel. 

2) Pytania należy kierować na piśmie (przekazać faksem, drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście) na 
adres: Jasienica, ul. Szkolna 8, 05-240 Tłuszcz. 
Zamawiający zwraca się z prośbą o wysyłanie zapytań również w wersji edytowalnej na ww. adres. 

3) Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia należy 
odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami. 

 

2. Forma porozumiewania się 
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy spełnieniu 
wymogu określonego w ppkt 4). Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Odwołania oraz 
wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana wyłącznie w formie pisemnej lub 
faksem. 

2) Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z  2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca. 

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ppkt 5), przed upływem 
wymaganego terminu. 
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5) Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 
adres:  
Jasienica 
ul. Szkolna 8 
05-240 Tłuszcz 
e-mail: zsjasienica@wp.pl  

6) We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer postępowania 
ZSJ/1/11/2019 
 
ROZDZIAŁ XIII SIWZ.  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ XIV SIWZ.  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ XV SIWZ.  
CENA OFERTY 

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym 

przez  Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularzu cenowym 
odpowiednio dla każdej części zamówienia. 

2) Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 
4) Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  
5) Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty. 

 
2. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być 

wyrażone w złotych polskich. 
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

 
ROZDZIAŁ XVI SIWZ.  
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT  
1. Kryteria wyboru ofert oraz ich waga 
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów i wag: 

cena – C  (60 % waga) – cena brutto ogółem z formularza oferty, 

czas dostawy specjalnej – D (40% waga) – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu 
ofertowym. 

1) Kryterium „cena” zostaje przypisana maksymalna liczba punktów 60. Liczba punktów przyznawana 
będzie poszczególnym ofertom za kryteria według poniższej zasady: 

                                          Cmin 

P(Co) =     x  60 

                               Co 

  gdzie : 

         Cmin   -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych, 

mailto:zsjasienica@wp.pl
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         Co        -  cena ocenianej oferty, 

         P(Co)  -  liczba punktów za kryterium ceny. 

2) Kryterium „czas dostawy specjalnej” zostaje przypisana maksymalna liczba punktów 40. Liczba 
punktów przyznawana będzie poszczególnym ofertom według poniższej zasady: 

Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów, których na daną chwilę zabrakło, a są 
niezbędne na dany dzień. W przypadku tego typu dostaw maksymalny czas dostawy nie może być 
dłuższy niż dwie godziny – jeżeli wykonawca zaproponuje czas dostawy specjalnej dłuższy niż 2 
godz. – ofercie zostanie przyznane 0 pkt. 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Deklarowany czas dostawy Liczba przyznanych punktów 

1. Do 2 godz. 0 pkt 

2. Do 1 godz. 45 min. 10 pkt 

3. Do 1 godz. 30 min. 20 pkt 

4. Do 1 godz. 15 min. 30 pkt 

5. Do 1 godz. 40 pkt 

 

3) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, sumując 
punkty uzyskane w kryterium ceny oraz czas dostawy specjalnej. 

 
ROZDZIAŁ XVII SIWZ.  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Przygotowanie ofert 
1) Oferta (Formularz oferty), wraz z formularzem cenowym odpowiednio dla każdej części, załączonymi 

dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w 
języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

2) Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, że do 
reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych 
podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, wszystkie oferty 
tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

4) Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane 
postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 

5) Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 7 – parafa obligatoryjna. 

6) Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem ciągłości 
numeracji.  

7) Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być 
datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy, zgodnie z zapisami ppkt 2) i 3) wyżej. 

8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od 
wyniku postępowania. 

9) Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).  
10) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane 
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oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  art. 8 ust. 3 ustawy. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

11) Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które   
z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

2. Zmiana lub wycofanie ofert  
W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać 
ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana 
oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W 
takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub 
"WYCOFANIE OFERTY ". 
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności. 
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 
 
ROZDZIAŁ XVIII SIWZ.  
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Informacje o sposobie składania ofert 

1) Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy 
stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres 
(oznakowanie) według poniższego wzoru: 

 (pieczątka firmowa wykonawcy)                Zespół Szkół w Jasienicy 

ul. Szkolna 8 

05-240 Tłuszcz 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół w Jasienicy 

 

Znak postępowania: ZSJ/1/11/2019 

 

Nie otwierać przed 6 grudniem 2019 r., godz. 12:15 

2) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w 
siedzibie Zamawiającego - Jasienica, ul. Szkolna 8, 05-240 Tłuszcz w sekretariacie w terminie do 6 
grudnia 2019 r. godz. 12:00. 

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

3) Oferty złożone po terminie. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 
terminie.  

2. Otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Jasienica, ul. Szkolna 8, 05-240 Tłuszcz w dniu 6 
grudnia 2019 r. o godzinie 12:15 

2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

◦ kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
◦ firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
◦ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
ROZDZIAŁ XIX SIWZ.  
SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Zasady korekty omyłek 

1) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 

 błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w 
ofercie stawki podatku od towarów i usług, 

 błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług, 

 błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i 
dzielenia. 

Przyjmuje się za prawidłowo podaną kwotę netto z Formularza oferty i ona będzie podstawą do 
wyliczenia ceny brutto i podatku VAT, 

c) 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. 
2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt 1) lit. c). 
 

ROZDZIAŁ XX SIWZ.  
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
ROZDZIAŁ XXI SIWZ. 
ZAWARCIE UMOWY 
1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający wskaże wybranemu wykonawcy termin i miejsce podpisania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XXII SIWZ.  
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2. 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 albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także 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. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 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. 

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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6. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
zawarcia umowy. 

7. 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 (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).  

 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

Załącznik nr 1 Projekt umowy 

Załącznik nr 2 Formularz oferty 

Załącznik nr 3 Formularz cenowy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego 

 
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), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Jasienicy 
 z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Jasienicy można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: zsjasienica@wp.pl 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. ZSJ/1/11/2019 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

 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 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/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. 
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** 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. 

 

 


