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Oznaczenie sprawy       ZPO1/262/1/2015                                                                                     

             

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Przetarg Nieograniczony 
w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: 
 

„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek 
Oświatowych nr 1 w Staszowie na 2016r.” 

 
 

I. Zamawiający: 
Zespół  Placówek Oświatowych – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie 
ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów Tel/fax15-864-22-06 w.25 sp1.staszow@op.pl , zs1.bip.staszow.pl 

          
II. Tryb postępowania: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach na 
podstawie art. 11 us. 8 ustawy Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 
907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605). 
  
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest:         Dostawa żywności  od 01.01.2016 do 31.12.2016r  

-  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w 
Zespole Placówek Oświatowych – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie 
ul. Wysoka 39   

1. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską  i  
nazwą:  
 
Część I  PRODUKTY MLECZARSKIE  I  JAJA  CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3,  
Część II NA MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE  CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5  
Część III RYBY I MROŻONKI   CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8  
Część IV NA OWOCE i  WARZYWA          CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 
Część V NA PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9 
Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE   CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –15870000-7 , CPV 
154100000-5   
 
2. Nazwy własne  i nazwy  producentów są podane w formularzach cenowych, które 
stanowią załączniki do siwz.  W miejscach , w których brak określonego producenta 
wykonawca musi  samodzielnie wpisać  nazwę  producenta  oferowanego produktu  
3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po 
zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie  przez Zamawiającego ( intendenta)                 
z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego.  Dostawa towarów codziennie         
5 razy w tygodniu w godzinach 7.00-8.00 - transportem, z wyładunkiem towaru na wskazane 
miejsce  i na koszt Wykonawcy. 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
przetarg nieograniczony „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na 2016r.” 

 
 

str. 2 
 

4. Oferowane produkty żywnościowe muszą  być świeże, dobrej jakości, spełniać parametry 
jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, Ministerstwo  Zdrowia  spełniać 
wymogi   sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony 
odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie, 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia 
pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego 
przez organ uprawniony do  kontroli jakości artykułów spożywczych  
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania produktów nie spełniającym 
wymogów Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2014 ( Dz.Uz 2015r.  poz. 35) o 
zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  oraz  Rozporządzenia   Ministra Zdrowia z dnia 
26 sierpnia 2015r ( Dz.U poz.1256 ) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach .  
7. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP 
(Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy głównie: 
- świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów 
mlecznych, miodu, ryb, oraz przy dostawie jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli. 
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać 
handlowy dokument identyfikacyjny. 
- wykonawca załączy do oferty aktualną decyzję wymagań koniecznych do zapewnienia 
higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości tych 
artykułów wydaną przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do 
asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach 
gwarantujących bezpieczny transport   i magazynowanie. 
9.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie 
jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w 
stosownych normach.  
10. Dostarczone produkty winny być wydane w nieuszkodzonych opakowaniach i aktualną - 
długoterminową minimum 30 dni  - datą ważności do spożycia.  Produkty z krótszą datą 
ważności mogą być dostarczone tylko za zgodą zamawiającego ( intendenta) .  
11.Wykonawca powiadamia  pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży 
przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o 
tożsamej lub wyższej jakości za  zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.    
12.Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo- ilościowy i jest obliczane na 
podstawie ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej żywności. 
13. Formularz ofertowy przedstawia ilość asortymentu  zakupionego w okresie XI 2014 do  X 
2015r ( pełen rok ) – jako szacunkowe odniesienie do planowanych zakupów w 2016 r. 
14. Zamawiający gwarantuje zakup 60 %  asortymentu wykazanego w formularzu ofertowym  , 
jednocześnie korzysta z prawa opcji zakupu w ramach umowy i  cen ofertowych do 120 % 
asortymentu .   
15. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu. Może 
zamówić produkty nie wymienione w formularzu ofertowych po cenach rynkowych.  
16. Zamawiający  może dokonać zmiany produktów  u dostawcy  na inny produkt po cenach 
rynkowych.  
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17.  Oferta cenowa na część IV tj.  „owoców i warzyw” jest ofertą obowiązującą  przez okres 1 
miesiąca  obowiązującej  umowy ( styczeń 2016)  – przez dalszy okres umowy obowiązują 
ceny rynkowe  sezonowe, ceny te nie mogą być jednak większe niż zawarte w ofercie  
składanej do przetargu.  
18. W przypadku cen zawyżonych wolnorynkowych  części IV tj.  „owoców i warzyw” 
zamawiający negocjuje cenę z dostawcą , a w przypadku  braku zadowalającej obniżki ceny 
dokonuje zakupu u innego tańszego dostawcy.  W przypadku dwukrotnej sytuacji sprzedaży 
po zawyżonych cenach rynkowych ( stwierdzonym przez intendenta , który porównuje ceny z 
rynkowymi ) – zamawiający rozwiązuje umowę z dostawcą w trybie natychmiastowym.   
19. W przypadku dostarczania produktów zlej jakości , dostawca zobowiązany jest do 
wymiany towaru najpóźniej w drugim dniu od dostawy, a przypadku notorycznego 
kwestionowania jakości  ( minimum 3- krotnego) zamawiający ma prawo rozwiązać umowę 
dostawy w trybie natychmiastowym. 
20.Zamawiający zastrzega sobie , że w okresach przerw zimowych i wakacyjnych oraz przerw 
wynikłych z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć lekcyjnych – zamówienia nie będą  
zgłaszane lub w ograniczonym zakresie .  
21. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana cen uzyskanych w przetargu jest możliwa tylko i 
wyłącznie z powodu  ustawowej zmiany wysokości podatku VAT , której nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty.   Wyjątek stanowią  produkty oznaczone jako sezonowe 
(część IV owoce i warzywa), dla których obowiązuje cena rynkowa dnia zakupu zgodnie z pkt 
17. 
 

IV. Oferty częściowe.  
 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę do jednej , kilku  lub wszystkich  części jednocześnie. 
 
V. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających  
 
VI. Oferty wariantowe. 
  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
VII. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 

 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
 
*Z zastrzeżeniem części V- pieczywo świeże  i wyroby świeże piekarnicze i cukiernicze  
-wykonawca /dostawca  musi mieć własną piekarnię.  
 

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zlecania robót podwykonawcom zawarte są we wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ. 

 
VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
IX. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia: dostawy w okresie  podpisania umowy 
 od 01.01.2016 do 31.12.2016r  , codziennie  5  razy w tygodniu w godz 7:00 do 8:00 
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X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 
 

      1.1 Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
            przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 9 do SIWZ)  

      1.2 Posiadania  wiedzy  i doświadczenia 
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 9 do SIWZ)  
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia  
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu  (załącznik Nr   9   do SIWZ)  
1.4 Sytuacji ekonomicznej  i finansowej 
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu  (załącznik Nr 9 do SIWZ)  
 
 

2.  Z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców 
którzy: 
            2.1.Podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na      
podstawie    art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie,, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej  jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty  kary umownej  wynosiły  nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia  i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;  

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
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zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
3. Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 

wykonawców, którzy: 
 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust 
1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 
pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) złożyli odrębne oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą. Że istnieją między 
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia  
 
 

4. Zamawiający oceni spełnienie warunków metodą  „spełnia" -  „nie spełnia" na 
podstawie dokumentów załączonych do oferty .   

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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XI. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu. 
 

1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik 
Nr 8  do SIWZ) 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
(załącznik Nr 9 do SIWZ) 
3. Aktualny   odpis  z   właściwego   rejestru   ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej )  albo   aktualne    zaświadczenie  o   wpisie   do ewidencji  działalności  
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do  rejestru lub    zgłoszenia  do  
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione   nie   wcześniej niż  6  miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 Pzp albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- wg wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 11 SIWZ 
Uwaga: 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz.331 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 
tego przedsiębiorcę. 
 
5 Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. 
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki 
cywilne)w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
Uwaga 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 3 SIWZ)–składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:–nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 
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5. Wykonawcy występujący wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 

ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) Jeżeli ofert a wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6) Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp; 

7) Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełnia warunki, o których mowa w art. 
22 ust.1 ustawy 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a)dokumenty wskazane w pkt 11ppkt 4, 5, 8 (jeżeli dotyczy)-każdy z Wykonawców musi 
złożyć oddzielnie, 
b)dokumenty w skazane w pkt 11 ppkt 1, 2, 3, 9 (jeżeli dotyczy) 

 
 
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie 

pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach od 8oo do 14oo w dni robocze 
1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie ,  faksem Nr 15-864-22-06 w 25  lub e-mailem 
sp1.staszow@op.pl   

2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu 
lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3) Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania dokumentu w dniu jego nadania Zamawiający ma 
prawo uznać, że dokument wysłany faksem lub e-maila  został doręczony w tym samym dniu, a 
podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu /e-maila  . 

4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia do połowy terminu składania ofert . Wniosek o ww. wyjaśnienie winien 
mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4), lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 4). 
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7) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim 
wykonawcom, którym, przekazano SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na 
stronie internetowej         zs1.bip.staszow.pl 

8) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 
Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ. 

9) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej: 
zs1.bip.staszow.pl 

10)Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zs1.bip.staszow.pl oraz w siedzibie 
Zamawiającego. 

11) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 
informację na stronie internetowej zs1.bip.staszow.pl przepis ppkt 10 stosuje się odpowiednio. 

 
 
XIII. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 
-  kierownik adm-gosp  mgr Monika Skałbania tel: (15) 864-22-06    w. 25    sp1.staszow@op.pl   
 
XIV. Wymagania dotyczące wadium  

             
            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XV.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

 
XVI. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Na ofertę na całość lub część zamówienia od I do VI składają się   następujące elementy: 
 

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1  do SIWZ)  
2) Formularz cenowy - inny dla każdej części ( Załączniki do SIWZ od Nr 2 - 7) 
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania (załącznik Nr 8 do SIWZ) 
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu (załącznik Nr 9 do SIWZ) 
5) Aktualny odpis (wydruk z CEIDG ) z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert  ( składa każdy Wykonawca) 

6) Zaparafowany wzór umowy ( załącznik nr 10 )  
7)  Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej ( załącznik nr 

11)  
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2) Oraz inne dokumenty  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.:  

 świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów 
mlecznych, miodu, ryb,  

 aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu 
kontroli  przy dostawie jaj 

 dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien 
posiadać handlowy dokument identyfikacyjny. 

 wykonawca załączy do oferty aktualna decyzję wymagań koniecznych do zapewnienia 
higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienie właściwej jakości 
tych artykułów wydana przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności  

 
2. Wymogi formalne: 

 
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami 

zawartymi w niniejszej SIWZ, 
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ, 
c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie 
formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ, 

d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( na całość lub  część/ci ), 
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
f) oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem ( niebieskim) .  

 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się 
na tekście tłumaczonym. 

 formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej 
SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy, 

 wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i 
zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,     (pieczęć i podpis)  
(podprawki polegają tylko na skreśleniu złej pozycji i nadpisanie właściwej , nie dopuszcza 
się poprawek korektorem)  

 upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych przez Wykonawcę, 

 w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo 
określające jego zakres, 

 pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie 
kopii, 

 załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy - podpisującego ofertę, 

 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

 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 
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imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla),z 
którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej 
wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: 
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron), 

h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona 
informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
 

3. Opakowanie oferty 
 
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie. 
b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i 

nr telefonu oraz opisem: oferta „Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 

w Staszowie na 2016 r. ” nie otwierać przed   08.12.2015  do godz. 10:05” 
c) Oferta nie opakowana i nieoznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i 

w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 
 

4. Zmiana i wycofanie oferty 
 
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

ofertę; 
b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, 
określonego w niniejszej SIWZ; 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w 
zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową 
wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;  

d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
  
 
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
1. Miejscem składania ofert jest Zespół  Placówek Oświatowych – Publiczne Gimnazjum nr 1 

im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 
im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów Tel/fax15-864-22-06 w.25– 
sekretariat .  

2. Oferty należy składać do dnia  08.12.2015  do godz. 10:00  
 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: w dn. 08.12.2015  , o godz. 10:05 ZPO nr 1 w Staszowie ul. 
Wysoka 39, 28-200 Staszów . Otwarcie ofert jest jawne. 

 
4. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

 na sfinansowanie zamówienia na poszczególne części.   
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5. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.  Dalsza 
część posiedzenia Komisji jest tajna.  

 
6. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała tego 

ich identyfikacja. 
 
7. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle 

mu informację, o których mowa w art.86 ust.3 i 4-Pzp. 
 
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
 

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek VAT i podaje tę cenę (brutto)   
w formularzu oferty  (Załącznik Nr 1 do SIWZ).  
 

2. Cena oferty brutto, która posłuży Zamawiającemu do wyboru oferty najkorzystniejszej  
wynika   z sumy wartości  wszystkich asortymentów  w formularzu cenowym dla każdej 
części zamówienia 

 
3. Wykonawca musi wypełnić każdą pozycję formularza cenowego. Nie wypełnienie 

wszystkich pozycji formularza cenowego przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty.  
 

4. Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN.  
 

5. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).  

 
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej treści. 

 
7. Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

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

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej 
istotnych zmian w treści oferty.  
 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 
10. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 
11. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera pomyłki w cenie 
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produktu polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a 
powodujące istotne zmiany w treści oferty ( zmianę wartości  oferty).  

 
12. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Zamawiający wyznacza 1 kryterium oceny ofert dla wszystkich części, którym jest: 
a. Cena – waga 100 %  

 
2. Sposób oceniania ofert: 

Do porównania i oceny ofert każdej części w kryterium „cena” zostanie zastosowany 
następujący wzór: 

a. Cena brutto oferty  najniższej  
Wartość punktowa ceny  =  ------------------------------------      x  100   

b. Cena brutto oferty wyliczanej 
 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących 

treści złożonych ofert. 
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych 

uwzględniającą obowiązujący podatek VAT. 
 
XX. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej 

 
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o której 

mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej  zs1.bip.staszow.pl 
3. oraz w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej 

w pkt 1 niniejszej SIWZ. 
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, 

pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, zobowiązany jest do: 
a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy), 
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b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu, 
którego wynika to umocowanie (wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,  

c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - 
zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów, 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w 
art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania - faksem /e-mailem albo 
10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, tj. pisemnie.  

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu 5 dni, jeżeli: 
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy. 

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (jeżeli jest wymagane), 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 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr  10   SIWZ. 
6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1, wysłanym do 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi termin i 
miejsce zawarcia umowy. 

7. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy innego niż 
kary umowne zawarte w umowie dostawy.  

 
XXIII. Istotne dla stron postanowienia umowy 

 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik Nr 10 SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 
 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 

Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp przysługują: 
- 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 niniejszej ustawy. 

- wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.  

 

1. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu i udzielenie zamówienia lub zaniechanie 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: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę 
b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego a postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy. 
6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art.180 ust.2 ustawy. 
7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
czynność zaniechaną, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
czynności. 
8) Na czynność, o której mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.180 ust.2 
ustawy 
9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 
ustawy (faksem lub drogą elektroniczną) albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 
10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej: zs1.bip.staszow.pl 
11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie odwoławcze. 
15) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, 
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli 
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą. 
16) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
17) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
18) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 
19) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji 
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu 
opozycji nie przysługuje skarga. 
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20) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, 
o którym mowa w art.186 ust.3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 
zamawiającego. 
21) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby 
lub sądu na podstawie art.186 ust.2 i 3 ustawy. 
22) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r.-
Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej. 
23) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

24) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby, zgodnie z 
art.189-198 ustawy. 
25) Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 
umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, 
odwołującemu zawraca się 90% wpisu. 
26) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 
przypadkach Izba wydaje postanowienie. 
27) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 
lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 
28) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 
29) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia. 

 
2. Skarga 

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

2) W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17.11.1964r.Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. 

3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
wpływu skargi do sądu. 

Załączniki: 
1. Załącznik  Nr 1   Formularz oferty 
2. Załącznik Nr 2    Formularz cenowy  Część   I   PRODUKTY MLECZARSKIE , JAJA I OLEJ   
3. Załącznik Nr 3   Formularz cenowy Część  II    MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE 
4. Załącznik Nr 4   Formularz cenowy Część III    RYBY I MROŻONKI   
5. Załącznik Nr 5    Formularz cenowy Część IV   OWOCE i  WARZYWA           
6. Załącznik  Nr 6    Formularz cenowy  Część  V   PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I 

CIASTKARSKIE 
7. Załącznik Nr 7    Formularz cenowy Część VI   RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE   
8. Załącznik  Nr 8   Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
9. Załącznik  Nr 9   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
10. Załącznik Nr 10 Wzór umowy   
11. Załącznik nr 11   informacja o powiązaniach kapitałowych      

 
Staszów, dnia, 24.11.2015r.        
 
     .................................                                                                   
            Sporządził:                                                                                                  

Zatwierdzam:…………………………………… 
                                                                                                         DYREKTOR ZPO NR 1 W STASZOWIE 

 


