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I. ZAMAWIAJĄCY – NAZWA I ADRES 

 

Szkoła Podstawowa w Raczycach 

Raczyce  64 – 114 Gnojno 

woj. świętokrzyskie 

tel. 41 353 20 85 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem SPR.271.1.2018 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) 

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); 

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2254) 

d) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie  kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r, poz. 2263) 

e) Ustawa z dnia 23 listopada 1964 – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 280) 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.). 

4. SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej: 

http://bip.gminy.com.pl/gnojno oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – Szkoła 

Podstawowa w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno  

5. 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:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa w Raczycach, 

Raczyce 64, 28-114 Gnojno tel. + 48 41353 20 85 mail spraczyce@op.pl  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowa w Raczycach jest Pan 

Łukasz Chodór  mail:   lukasz.chodor.iodo@gmail.com 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa  artykułów  

żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach” numer 

postępowania SPR.271.1.2018 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 2017 r. poz. 

1579 i 2018), 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. 

 

 

mailto:lukasz.chodor.iodo@gmail.com
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby 

stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach z podziałem na 5 części:    

Część I  zamówienia obejmuje – mięso i produkty mięsne 

Część II  zamówienia obejmuje – pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie 

Część III  zamówienia obejmuje – artykuły mleczarskie 

Część IV  zamówienia obejmuje – artykuły spożywcze suche i inne 

Część V  zamówienia obejmuje – warzywa i owoce 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1 do SIWZ. 

Zestawienie asortymentowo – cenowe  dotyczące poszczególnych części zawierają Tabele – 

wykazy asortymentowo - cenowe stanowiące załączniki nr 1.2 A- 1.2 E do SIWZ.  

II. Wymagania dotyczące wytworzenia i dowozu przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca dostarczy produkt spełniający wymogi określone w SIWZ i wytworzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914) oraz ustawą z 

dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187 

poz.1577 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem przystosowanym do przewozu 

żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dowóz przedmiotu zamówienia winien odbywać się ubezpieczonym transportem – 

pojazdem Wykonawcy. 

4. Dostawa zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w godz. od godz 6:15 do godz. 

14:00  - dotyczy części I, III, IV, V oraz w godz. od 6:15 do 8:00 dotyczy części II.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru następnego dnia po dniu w którym 

złożono zamówienie dotyczy części II oraz w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia 

dotyczy części I, III, IV, V.          

6. Dostawy winny być wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez SP 

Raczyce osobiście z dostawy na dostawę,  w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem. 

7. Biorąc pod uwagę, że SP Raczyce  będzie składał zamówienie na piśmie faksem lub          

e-mailem. Wykonawca winien posiadać czynny faks lub adres poczty elektronicznej, który 

wskaże Zamawiającemu w druku oferty.  

8. Towar winien być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych     

i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, 

nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości 

sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi 

przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością. 

9. Wykonawca każdorazowo za dostarczoną partię towaru wystawi fakturę. 

10. Za dostarczoną żywność odpowiada Wykonawca do czasu odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego. 
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Uwaga! 

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

kierowcy w zakresie dowozu żywności do Szkoły Podstawowej w Raczycach.  

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje 

z tytułu niespełniania tych wymagań, określone zostały we wzorze umowy załącznik nr 6 do 

siwz. 

 

Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 

15000000-8  Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne                                                        

15100000-9  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne                                                         

15800000-6  Różne produkty spożywcze                                                                                   

15300000-1  Owoce, warzywa i podobne produkty                                                                        

15500000-3  Produkty mleczarskie    

15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie   

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 

 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące: 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ). 

2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ). 
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Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie. 

 

3.  Zdolności technicznej lub zawodowej 

3.1. Doświadczenie zawodowe 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ). 

Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie. 

3.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ). 

Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie. 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty złożone              

w ofercie na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

4.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

5. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 i 3 w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej bądź ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. 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 na potrzeby realizacji zamówienia – na załączniku nr 5 

(składany wraz z ofertą). 

7. Zamawiający oceni czy udostępnione 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 zbada ,czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1  

pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5,  pkt 1. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów  

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą wskutek  nieudostępniania tych zasobów. 
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II. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Zamawaiajacy wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 

24 ust. 1 pkt 12-23  

2. Zamawiający wykluczy również wykonawcę z postępowania w przypadkach o których 

mowa w art. 24 ust. 5 tj. 

a) 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. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień 

składania ofert: 

-  oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału (zał. nr 2 do SIWZ w formie 

pisemnej – oryginał na załączonych drukach). 

- oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ w 

formie pisemnej – oryginał na załączonych drukach).  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach 

w oświadczeniach (w załączniku nr 2 i 3) oraz składa załącznik nr  5 do niniejszej siwz w 

oryginale (uwaga załącznik nr 5 składany wraz z ofertą). 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 3  do siwz) 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji                     

z otwarcia ofert) przekazuje 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                         
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o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się według wzoru określonego                   

w załączniku nr 4 do SIWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie            

o którym mowa w pkt. 4. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                      

o zamówienie.  

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia 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 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, że: 

6.1. w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność 

dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł 

zapoznać się z dokumentami; 

6.2 w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w 

posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił 

te dokumenty; 

6.3 Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia 

wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

7. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego  wninien złożyć następujące dokumenty: 

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu:  

a). odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

(wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 a) dokument lub dokumenty 
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wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument powinien być wystawiony 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. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach  lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonywanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może zażądać dokumentów, które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;                                                                   

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;                                                                                                                           

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;                                                                             

4) czy podmiot  na zdolnościach , którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniach dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane 

zdolności dotyczą. 

11. 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. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawców warunków są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmioty, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

13. Jeżeli  wykonawca nie złoży oświadczenia o których mowa w Rozdziale VI.1 oświadczeń 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty sa niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiajacego 

wątpliwości, zamawiajaacy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjasnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zożenia 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
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chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byoby 

unieważnienie postępowania. 

 

14. Udział podmiotów wspólnie występujących w postępowaniu: 

14.1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, 

konsorcja) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.3. Zgodnie z art.141 ustawy Wykonawcy, o których mowa w art.23 ust. 1 ustawy ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia na poczet 

należytego wykonania umowy. 

14.4. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania z powodu przesłanek zapisanych w Rozdział V II.1 i II.2 .Natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V pkt I, 

1,2,3. 

14.5 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

14.6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:           

a)oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 niniejsze SIWZ składa każdy               

z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać 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.               

b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym 

mowa Rozdziale VI pkt 4 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

14.7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których  

mowa w Rozdziale VI  pkt 7.1 przy czym: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

Rozdziale VI pkt 7.1 składa każdy z nich. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca 

przekazują pisemnie, faxem lub droga elektroniczną w języku polskim, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale V niniejszej siwz 
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(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a 

ustawy), dla których Prawodawca przewidział forme pisemną. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu i maila wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podanego 

przez Wykonawcę w ofercie lub maila zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem postępowania określonym w niniejszej SIWZ, tj. SPR.271.1.2018 

5. Zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gmina@gnojno.eu  a faksem na nr 41 353 

20 38.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.   

7. Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:   

Zapytanie do SIWZ „Dostawa  artykułów  żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej         

w Szkole Podstawowej w Raczycach” oraz numerem postępowania  SPR.271.1.2018 

8. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

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

składania ofert.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 8. 

10. Zamawiający udzieli pisemnie wyjaśnień na zapytania, przesyłając je na adres 

Wykonawcy za pośrednictwem faksu lum maila. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez 

ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 

11. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 

(http://bip.gminy.com.pl/gnojno) zobowiązany jest do jej monitorowania w terminie do dnia 

zawarcia umowy, gdyż zamieszczane tam są: 

- wyjaśnienia treści SIWZ 

- zmiany treści SIWZ,  

- wszelkie informacje dotyczące danego postępowania, 

- zawiadomienie o wyborze oferty. 

mailto:gmina@gnojno.eu


 

12 

 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Bożena Wawszczyk– tel: 41 353 20 38 wew. 31 – w sprawach dotyczących procedury 

udzielenia zamówienia publicznego 

Stanisława Sikora  – tel: 41 353 20 38  wew. 29  - w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia 

Osoby wymienione powyżej nie mają upoważnienia do udzielania  Wykonawcom informacji       

w zakresie wyjaśnienia treści  siwz. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania 

wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla wykonawców wiążące. 

Osoby te są upoważnione do udostepnienia do wglądu dokumentacji z postępowania                

o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy              

w Gnojnie, Gnojno 145, 28 – 114 Gnojno, pokój nr 24  w godz. 7:30  - 15:30.
 Specyfikacja 

zostanie przesłana również wykonawcom, którzy prześlą do Zamawiającego stosowną prośbę 

listem bądź faksem.  

SIWZ wraz z załącznikami można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Gminy         

w Gnojnie: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.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. Odmowa wyrażenia 

powyższej zgody nie powoduje utraty wadium. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                                   

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 

http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno
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terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części. Złożenie większej 

liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Oferta stanowi wypełniony formularz ofertowy na załączniku nr 1 oraz niżej wymienione 

dokumenty: 

2.1. formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr  1.2 A - 1.2 E (w  zależności od 

składanej części) 

2.2. oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI.1 siwz,  

2.3 pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),  

2.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa do oferty 

zobowiązanie podmiotu na załączniku nr 5 do siwz. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie 

lub pismem odręcznym. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w 

rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy. W 

przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z 

dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał 

pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być 

podpisana przez pełnomocnika. 

4.Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone 

w tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez 

wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym. 

5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie 

zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku 

stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                             

z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. 

7.Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii 

dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu lub 

podpisu wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

8.W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca 

wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
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9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 

zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).  

10.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę przy miejscu naniesienia tych poprawek/zmian. Wszystkie miejsca, w 

których wykonawca naniósł poprawki/zmiany muszą być jednoznaczne i czytelne.  

 

Informacja o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.  

1. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji „przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich w poufności”. 

2. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się 

w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w  terminie składania 

ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

Zastrzeżenie powinno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach 

opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część tajna oferty” 

Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną.  

 

Opakowanie oferty: 

1. Ofertę  należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie 

się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert bez uszkodzenia tej koperty, z pełnym 

adresem wykonawcy (tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w 

przypadku wniesienia oferty po terminie).  

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 

Gnojno  

OFERTA NA 

„Dostawa  artykułów  żywnościowych  na potrzeby stołówki szkolnej w 

Szkole Podstawowej    w Raczycach” 

 NIE  OTWIERAĆ PRZED  DNIEM  6 grudnia 2018  ROKU  GODZ. 

10:00. 
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UWAGA: Miejsce składnaia ofert: Urząd Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno 

pokój nr 11 sekretariat 

 

2.Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem 

terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp). W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie 

powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie 

takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zmiana” lub 

„wycofanie”. 

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

XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.  W przypadku ofert przesyłanych pocztą 

liczy się data i godzina wpłynięcia ofert do Urzędu Gminy w Gnojnie. 

2.Oferty należy złożyć do dnia 06.12.2018r. do godz. 9:30 w Urzędzie Gminy w Gnojnie, 

Gnojno 145, 28-114 Gnojno, pokój 11 (Sekretariat Urzędu). 

3.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2018r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Gnojnie – pokój 18 (I piętro) . 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i i warunków płatności 

zawartych w ofertach 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: 

2.Cena oferty jest ceną podaną za całość zamówienia odrębnie dla każdej części.   

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania pełnego zakresu ilościowego                         

i wartościowego umowy. W związku z powyższym  w formularzu asortymentowo- cenowym 

wykonawca musi podać cenę jednostkową za poszczególny asortyment. 

4.Ceny jednostkowe nie będą podlegały zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
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5.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane                                 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

6.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

7.Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena 

do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. 

8.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. 

9.Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 

wybór jego 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 

 

XIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona 

oceny ofert na podstawie kryterium: 

 

 

1%- 1 pkt 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 

 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 60% 

2 

 

Termin płatności faktury 

 

40% 
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Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procento

we 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Termin płatności faktury 

Za wystawienie faktury z terminem płatnośc: 

 14 dni, wykonawca otrzyma – 10 pkt. 

 21 dni, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

 30 dni, wykonawca otrzyma – 40  pkt. 

40% 40 pkt 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową powołaną przez 

zamawiającego, wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru.  

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiajacego ofert 

dodatkowych.  

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydaja się rażąco niske 

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, zamawiajacy zwraca się o 

udzielenie wyjasnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

7.W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od: 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średnej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
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zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej chyba że 

rozbieżnośc wynika  z okliczności  oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług zaktualizowanej    

z uwzględnieniem okliczności, które nastąpiły po wszczęciu postepowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień           

o których mowa powyżej. 

8. Obowiazek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert.  

10. Komisja przetargowa poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie.  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych                 

i informacji. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

XIV. INFORMACJE O  FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 

a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 

sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
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któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian         

w umowie bez zgody zamawiającego) – jeżeli dotyczy 

b) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty 

zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia   o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem, mailem albo 10 

dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy              

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

 

XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczneia 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 ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

 

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 6 do 

niniejszej Specyfikacji. 

3. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość wprowadzenia pisemnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy na podst. art. 144 ust. 1 ustawy w przypadku wystąpienia poniższych 

okoliczności: 
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a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, spowodowana zmianą przepisów, 

b) wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian  

w obowiązujących przepisach prawa. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca 

uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, 

rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową   z dotychczasowym 

podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 

wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

5. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy 

pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności. 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1.Każdemu  wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy jak dla postepowania poniżej kwoaty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154a ustawy Pzp. 

 

XVIII. INFORMACJE O OBOWIĄZKU WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.     

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom. 

3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podać firmy podwykonawców. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie , o którym mowa 

w art. 25 a ust.1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
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5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

wykazania spełnienia 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. 

XIX. INNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w 

złotych (PLN).  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części: 

Część I  zamówienia obejmuje – mięso i produkty mięsne; 

Część II  zamówienia obejmuje – pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie; 

Część III  zamówienia obejmuje – artykuły mleczarskie; 

Część IV  zamówienia obejmuje – artykuły spożywcze suche i inne; 

Część V  zamówienia obejmuje – warzywa i owoce. 

Wykonaca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną ilość części spośród wymienionych 

powyżej. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 

134 ust.6 pkt 3. 

8. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 1.1 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1.2.A- 1.2.E formularze asortymentowo - cenowe 

Załącznik Nr 2 – oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału  

Załącznik Nr 3 – oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia 

Załącznik Nr 4 – Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 – zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów 

Załącznik nr 6 – wzór umowy 
 

Gnojno 27.11.2018r. 


