ZP2/12/2019 R. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
im. T. Kościuszki w Jasienicy w 2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DLA ZESPOŁU
SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W JASIENICY W 2020 R.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). ,
o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ww. ustawy.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego
dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie
w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca
ZATWIERDZAM:

………………………….
Jasienica dnia ………............................
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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się
dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia użyto następujących pojęć, należy przez nie rozumieć:
1) Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) 2) Zamawiający - Zespół Szkolno -Przedszkolny im. T. Kościuszki w Jasienicy
43-385 Jasienica ul. Strumieńska 271
3) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła
ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia.
4) Postępowanie – postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego wszczęte w
drodze publicznego ogłoszenia o Zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty
Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa
5) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6)

Zamówienie – zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć umowę
odpłatną zawieraną pod rygorem nieważności na piśmie pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ.

7)

Ilekroć w treści SIWZ wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one
przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego
postępowania.

8) Zamówienia, przedmiot Zamówienia jest opisany jest w sposób wskazany w art. 29
ust. 3 Ustawy Pzp lub w sposób wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Pzp – to
przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą odpowiednio wyrazy „lub
równoważny opisywanym” albo "lub równoważne opisanym". Wykonawca, który
składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5
Ustawy Pzp poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i
wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego.
UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Wskazanie
przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia
dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę
do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art.
25 ust. 1 Ustawy Pzp.

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Jasienicy
43-385 Jasienica ul. Strumieńska 271
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NIP 937-23-95-028 REGON 072868780
tel/fax. (33) 8152455 lub (33) 815 22 23
tel.kom.693959729 lub 723976192 , e-mail: przetargi.zspjasienica@wp.pl
adres strony internetowej: www.zspj.jasienica.pl,
http://zspjasienica.szkolnybip.pl/
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości
zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
Zamawiający przewiduje możliwość, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust 1 ustawy Pzp).
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego im. T. Kościuszki w Jasienicy w 2020r.
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 –
Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres
trwania Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części
zamówienia)Jeden wykonawca może złożyć ofertę na kilka części max.9 wg . części
określonych w zał. nr 2 – formularzu asortymentowo- cenowym.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca
może złożyć ofertę na jeden pakiet lub więcej pakietów Nie dopuszcza się składania
ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danego pakietu Zamówienia
Część NR 1 ARTYKUŁY SPOZYWCZE CPV15800000-6
Część
NR 2MIĘSO, WĘDLINY , DRÓB (CPV15100000-9,15110000-, drób 11
5112000-6515131130-5) )112000-6
Część NR 3 PRODUKTY MLECZARSKIE CPV15500000-3
Część NR 4 OWOCE WARZYWA MROŻONE CPV15331170—9,(produkty mrozone15896000-5
Część NR 5 OWOCE I WARZYWA CPV15300000-1
Część NR 6 RYBY CPV15220000-6( mrożone produkty rybne, 15229000-9,
Część NR 7 JAJA CPV 03142500Część NR 8 OWOCE SUSZONE CPV 15332410-1,15890000-3
Część NR 9 ZIEMNIAKI CPV15310000-4( zboża i ziemniaki 03210000-6 )
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ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE GODZINY DOSTAW WSKAZANE W SIWZ OBOWIĄZUJĄ
PRZEZ CALY OKRES REALIZACJI ZAMOWIENIA. ZAMAWIAJĄCY BEDZIE ODNOTOWYWAŁ
SPÓŹNIENIA DOSTAW.
5. Zamawiający informuje ,że przy dostawie artykułów będących przedmiotem
zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które
należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę
potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w
załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia
Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.
6. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy:
1) Towar świeży, I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony do obrotu zgodnie
z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,
z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar
spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie. Towar musi zostać
dostarczony:
:
CZESC
nr
2
Mięso
do
godz.
6.30
CZĘŚĆ nr 5
Warzywa
owoce, i ziemniaki
do godz. 7.30,
CZĘŚĆ nr 4 Owoce i warzywa mrożone, cz 6 Ryby wg zamówienia nie wcześniej niż
24 godz. Pozostałe części zamówienia
do godz. 10.00 .
Dostawy ( w tym rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasienicy Kuchnia dolna – Przedszkole magazyn
nr 1( parter budynek ZSP W Jasienicy) kuchnia górna – szkoła magazyn nr 2( piętro I
budynek ZSP Jasienica)
2) WSZYSTKIE PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOSCI
Część NR 1 ARTYKUŁY SPOZYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów,
bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde
sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji,
Część NR 2MIĘSO, WĘDLINY , DRÓB . Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do
czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw,
dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety.
Część NR 3 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów,
niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty
Część NR 4 OWOCE WARZYWA MROŻONE Warzywa owoce świeże bez uszkodzeń,
odpowiednio mrożone
Część NR 5 OWOCE I WARZYWA owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka
twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza nieregularne,
intensywnie kolor, skóra gładka ,tłustawa, lśniąca, miąższ mają zielonkawobiały, soczysty.
Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez
uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa- klasy pierwszej, nie powinny być
zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być zbutwiałe,
spleśniałe; Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń.
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Część NR 6 RYBY świeże, mrożone odpowiednio całe , zapach smak świeży, po odmrożeniu
nie rozpadają się , bez glazury SHP.
Część NR 7 JAJA Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej skorupki.
Część NR 8OWOCE SUSZONE bez uszkodzeń bez plam,
Częsć NR 9 ZIEMNIAKi- bez oznak zgnilizny, wgnieceń, gładka skóra
Wykonawca gwarantuje że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne z
obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty
zgodnie:
1)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych odsprzedaży 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 zawartość cukrów, sodu/soli oraz
tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać wartości wykazanych w wyżej wymienionym
rozporządzeniu ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1154)
2)Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018
poz.1541 i 1669, 2136, 2227, 2242, 2244, 2245. )
3)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Ray (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie dodatków do żywności ,
4)Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych
(. Dz. U. z 2019 r. poz. 2178. ) wraz z aktami wykonawczymi;
5)Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Higieny środków
spożywczych (Dz. Urz UE L 139 z 30.04.2004 r.str 1) ;Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne
rozdz.1 3,t 34 str.319)
6)Rozporządzeniem WE NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 Kwietnia 2004 r
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu
do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spozycia przez ludzi (DZ.U. L139
z 30.04.2004 , str.55 z , z późn. zm) Dz. Urz UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 3,t45 str.
75 , z poźn. zm)
7)Rozporządzeniem (WE 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego , powołujące Europejski
Urząd ds. bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r z poźn. zm: (Dz. U. UE
Polskie Wydanie specjalne rozdz. 15, t6, str. 463 , z poźn. zm.)
8) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego( Dz. U. z 2019 r. poz.
824).

6. Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące
dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w
środku spożywczym, termin przydatności do spożycia.
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7. Dostawy ( w tym rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Jasienicy Kuchnia dolna – Przedszkole magazyn nr 1( parter
budynek ZSP W Jasienicy) kuchnia górna – szkoła magazyn nr 2( piętro I budynek ZSP
Jasienica)
8. Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy.
1) Dostawy:.
a) Zamówienie składane przed dostawą:
 Telefoniczne
 Pisemnie
9. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. Wszelkie
reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie pilnym od
zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem
lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a także nie dokonania niezwłocznej jego
wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający w w/w okolicznościach
ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej . Koszty
powstałe z tego tytułu obciążają wykonawcę.
10. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza:

WZ lub Fakturę
11.Opakowania wypożyczone Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cenę towaru.
Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego, koszty w całym okresie
korzystania z przedmiotu zamówienia ( w tym koszty przechowywania, koszty przetworzenia,
koszty wywozu odpadów) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich
Wykonawców.
12.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do siwz.
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy Styczeń 2020 do 31 grudnia 2020r
z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane w okresach przebywania dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych.
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
(dotyczy każdej z części)
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym
dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1.a) /art. 24 ust. 5 pkt 1)/ 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
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978 ) 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
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likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2071 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie zgodnie z zał. nr 3
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika
to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z
wzorem zał. nr 3
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z
wzorem zał. nr 3
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich 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 art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w rozdziale VI siwz. Z treści
7
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załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww.
warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

IV WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(dotyczy każdej z części)
1. 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.
2. Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale V – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje 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, zamieszcza informację
o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w ust. 2 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.
1
ustawy
pzp
a określonych w nin. rozdziale siwz
7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku
8
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podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu składa: (dotyczy każdej z części) odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; DOKUMENTY I
OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ WAŻNE W DNIU SKŁADANIA OFERT TJ. 12.12.2019 R.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 8, 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.
10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ( z otwarcia ofert) ustawy pzp, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zał. nr 5.
12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
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będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
13. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
14. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
15. 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. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW , A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
(dotyczy każdej z części)
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje( nie dotyczy składania ofert)
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następujących formach:
* pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny
im. T. Kościuszki w Jasienicy, Jasienica ul.Strumieńska 271,43-385 Jasienica .
*faksem na numer Tel/fax, (33) 8152455 lub (33)8152223
*drogą elektroniczną na adres mail: e-mail: przetargi.zsjasienica@wp.pl
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.
2. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią siwz pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści siwz.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
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4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść siwz. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
5. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazał siwz oraz umieści informacje na stronie internetowej.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Bożena Gwizdała ,Kuchnia góra szkoła,
Patrycja
Kardaś
Kuchnia
dolna
Przedszkole
adres
mailowy:przetargi.zspjasienica@wp.pl
 W zakresie procedury Pani Katarzyna Dudziak adres mailowy:
przetargi.zspjasienica@wp.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00 adres mailowy:
przetargi.zspjasienica@wp.pl
VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
(dotyczy każdej z części)
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
(dotyczy każdej z części)
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
(dotyczy każdej z części)
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia, może złożyć ofertę na
kilka części max na 9 części zamówienia zgodnie z zał. nr 2 Formularz asortymentowocenowy- sporządzoną zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp a jej treść musi odpowiadać
treści siwz. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta
powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie,
nieścieralnym atramentem. Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub
drogą elektroniczną dla czynności złożenia oferty, zmiany oferty i powiadomienia
Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.
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2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język
polski, bez tłumaczenia na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawca,
z uwzględnieniem zapisów siwz.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
5. Zaleca się aby oferta była sporządzona wg Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do nin.
siwz.
6. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty
były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca
się również, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. Całość oferty winna
być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Oferta powinna zawierać oprócz wypełnionego zgodnie ze wzorem Formularza oferty:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI siwz;
2) pełnomocnictwo, w przypadku określonym w ust.3 i 4.
3) Wypełnione formularze asortymentowo – cenowe dot. każdej z 9 części
8. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem
terminu otwarcia ofert.
9. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:
„Oferta na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
im. T. Kościuszki w Jasienicy w 2020 r.
ZP-2/12/2019
Nie otwierać przed dniem : 12.12.2019 r. przed godz. 8.10
Zespół Szkono-Przedszkolny w Jasienicy Adres: 43-385 Jasienica, ol. Strumieńska 271
10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010, 1649). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty
oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę
przedsiębiorstwa, np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym
napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zamawiający nie ujawni
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których
mowa powyżej, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego musi być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich
występujących. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w
formie stosownego oświadczenia o wprowadzeniu takich zmian musi być złożone według
takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu, np.: ZMIANA
OFERTY Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. T. Kościuszki w Jasienicy, Jasienica Strumieńska 271, 43-385
Jasienica Znak sprawy ZP2-12/2019 Nie otwierać przed dniem 12.12.2019 r.godz.
08.10.” Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Jasienicy, Jasienica
Strumieńska 271, 43-385 Jasienica
12. Koperty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy otwarciu ofert i
załączone do oferty.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania.
Wycofanie złożonej oferty nastąpi w wyniku złożenia pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert.
14. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty.
XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(dotyczy każdej z części)
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkolno-Przedszkolny Adres:
43-385 Jasienica, ul. Strumieńska 271 do godz. 08.00 dnia 12.12.2019 r. pokój nr 21
sekretariat parter.
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2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego a dokładnie do Sekretariatu ZSP Jasienica ul.
Strumieńska 271 do godz. 08.00 pokój na parterze nr 21 sekretariat .
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, ZSP Jasienica ul. Strumieńska 271
na parterze sekretariat Pokój nr 21 Parter o godz. 08.10
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
(Dotyczy każdej z części)
1. Wykonawca określa cenę całkowitą za realizację zamówienia poprzez wskazanie
w Formularzu Oferty ceny brutto oferty zawierającej należny podatek od towarów i usług
(VAT).
2. Ceny podane w ofercie winny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku i podane w złotych polskich. Ceny realizacji zamówienia powinny być wyrażone
liczbowo.
3. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania siwz oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie pozycje formularza asortymentowo- cenowego muszą zawierać cenę
jednostkową brutto, wartość brutto .Wpisujemy wartość ogółem brutto w załączniku
na daną część zamówienia. Suma wartości brutto wszystkich produktów stanowi cenę
ofertową.( wpisujemy w Formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ)
5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. dot. każdej części Wykonawca musi wycenić każdą pozycję Formularzu
asortymentowo- cenowego zał. nr 2, Wykonawca nie może zmieniać jednostek miar,
opisów w tabelach, określonych w zał. nr 2 ,
XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofert (ocena ofert i przyznawanie punktów) będzie przebiegać odrębnie dla
każdej części zamówienia.
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Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
CENA 60% WAGA 60 pkt.
1%= 1pkt.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób
następujący:
KRYTERIUM CENA

CENA brutto najniższej oferty
P = ……………………………………………………………………..X60 pkt. X60%
CENA brutto oferty badanej

P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium cena
sposób dostawy 40% WAGA 40 pkt.
1%= 1pkt.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób
następujący:
KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :
KUCHNIA DOLNA, KUCHNIA GORNA – 40 PKT
PARTER SIEDZIBY ZAMAWIAJACEGO -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P=suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowna .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 Rozdziału XIII niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0 punktów.
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające
odrzuceniu.
Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:
(dotyczy wszystkich części)
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1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz nin. siwz i zostanie
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3 a) ustawy
Pzp).
XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(dotyczy każdej z części)
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w art. 94 ustawy Pzp.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie
i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeśli wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz
ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art.
866 k.c.). W przypadku, gdy umowę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej,
pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do
reprezentowania w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje
podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i
nazwie działalność gospodarczą).
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XV WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
(dotyczy każdej z części)
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY , JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.
(dotyczy każdej z części)
1. Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do siwz.
2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany w treści
umowy w zakresie określonym w Istotnych postanowieniach umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, za zgodą obu stron.
XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(dotyczy każdej z części)
Wykonawcom a także innemu podmiotowi, który mógł ponieść szkodę czy poniósł szkodę
w uzyskaniu danego zamówienia w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy PZP przysługują następujące środki ochrony prawnej.
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie określonej w art. 180 ust.4 Ustawy Pzp
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie i terminie określonym w art.
180 ust. 5 .
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Terminy wnoszenia odwołania art. 182 Odwołanie wnosi się :
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo
w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
2) 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 – w przypadku
gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
2. 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:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Skarga do sądu
Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

XVIII POZOSTAŁE INFORMACJE
(dotyczy każdej z części)
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7
ustawy pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty (wzór)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy)
Załącznik nr 3 – Oświadczenia (wzór)dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. Grupy kapitałowej ( wzór)
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