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ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W RZESZOWIE 

UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY 21 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

 

Nazwa zamówienia: 

 

Dostawa artykułów żywnościowych do 
Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół nr 7 w Rzeszowie 

 
 

 

 

 

 
 

Zatwierdzam:   

 

 

 

…………..…………………………..     
Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Rzeszowie.        

 
 

Dokumenty wchodzące w skład SIWZ: 

Ogólne warunki umowy" - część B SIWZ; 
Formularz Ofertowy — cz. C SIWZ; 
Formularz cenowy - cz. C SIWZ (z określeniem rodzaju i ilości asortymentu - plik .xls); 
„Wzór oświadczenia Wykonawcy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego" —   

załącznik nr 1; 
„Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej" - załącznik nr 2; 
„Wzór wykazu wykonanych dostaw" - załącznik nr 3. 
 
 
 
 

Rzeszów, 30 listopad 2016 r. 
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Rozdział I 

Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 

§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

 
Zespół Szkół nr 7 w Rzeszowie  
ul. Błogosławionej Karoliny 21  
35-119 Rzeszów 
tel. 17 748 24 94  
tel. 17 748 25 01 
NIP: 813-370-68-49 
adres strony internetowej:  http://www.zs7.resman.pl/  

 
 
§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, poniżej tzw. „kwot unijnych", zgodnie z art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp. 

 
2. Postępowanie prowadzi komisja przetargowa powołana przez kierownika 

Zamawiającego zgodnie z art. 19 ust. 2 uPzp. 
 

 
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu 

internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2016 r. oraz: 
 

-od dnia 30.11.2016 r. na stronie internetowej 
Zamawiającego, adres: http://www.zs7.resman.pl/ 

-od dnia 30.11.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 
4. Zamawiający, korzystając z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

 

http://www.zs7.resman.pl/
http://www.zs7.resman.pl/
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§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa - zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego - następujących artykułów 
spożywczych: 

 

 
 
W przypadku wyboru Wykonawcy oraz podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie 
prawo roboczego/ bieżącego przekazywania wniosków/uwag m.in. w zakresie walorów 
smakowych, wizualnych, gabarytowych itp. tak z własnej inicjatywy jak i w związku z 
ewentualnymi uwagami/zastrzeżeniami/propozycjami konsumentów. Powyższe 
ustalenia będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Szczegółowy wykaz zamawianego asortymentu ujęty został w kalkulacji 
cenowej na poszczególne części zamówienia - w Formularzu cenowym - część 
C SIWZ. 

Nr części 

zamówienia 
Opis i nazwa zadania 

CPV 

 

1 

Produkty zwierzęce, mięso i produkty 
mięsne, mięso drobiowe – (świeże 

z bieżącej produkcji) 
 

15100000-9  

15113000-3-wieprzowina; 
15112000-6 -drób 

2 

Produkty mleczarskie i nabiał- (wg 

ważnej daty do spożycia - w okresie 
zaplanowanej przez zamawiającego 
dostawy i zużycia) 

 

15500000-3 

3 
Pieczywo (świeże z bieżącej produkcji 

maksymalnie 12 godzin od momentu 
wypieku) 

15810000-9 
15811000-6-pieczywo 

4 

Ryby i mrożonki - (wg ważnej daty do 

spożycia - w okresie zaplanowanej przez 

zamawiającego dostawy i zużycia) 

 

15300000-1  

15220000-6 
15221000-3 
 

5 Jajka (świeże z bieżącej produkcji) 03142500-3 

6 Miód naturalny 03142100-9 

7 
Wyroby garmażeryjne (świeże z bieżącej 

produkcji) 
15894300-4 

8 Surówki (świeże z bieżącej produkcji) 15330000-0   

9 

Różne produkty spożywcze, produkty 

przemiału ziarna, oleje i tłuszcze 
zwierzęce lub roślinne, warzywa 

przetworzone - (wg ważnej daty do 

spożycia - w okresie zaplanowanej przez 
zamawiającego dostawy i zużycia) 

 

15800000-6   

10 
Rośliny uprawne, produkty 

warzywnictwa i ogrodnictwa - (dobrej 

jakości) 
03000000-1   
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3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poprzez składanie ofert na 

poszczególne części zamówienia. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą 

pełny asortyment określony w Formularzu cenowym- część C SIWZ dla danej części 

zamówienia. 

4. Dostarczany asortyment winien być dobrej jakości w gat. I oraz spełniać –

w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę części zamówienia - wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określone w: 

 

— ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) - w tym HACCP; 

— ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - 

spożywczych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1604); 

— ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1577 ze zm.); 

— Rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych 

(Dz.U.UE.L.2004.139.1; Dz.U. UE-sp.13-34-319); 

— Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 grudnia 

2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 29). 

— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 

tych jednostkach (Dz.U. z 2016 poz.1154). 

 

5. Pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz 

Zamawiającego żywnością muszą posiadać aktualne określone przepisami 

o chorobach zakaźnych i zakażeniach - orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-

epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.)- podmioty działające na rynku 

spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych 

określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Osoba pracująca w 

styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów 

sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. 

6. W przypadku niespełnienia wymogów, co do jakości/ilości/terminów ważności do 

spożycia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać 

niezwłocznej dostawy właściwego asortymentu. 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem 

spełniającym wymagania określone w obowiązujących przepisach (obowiązuje te 

części zamówienia, które muszą - zgodnie z przepisami - być tak przewożone). 

8. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów powinien być nie 

krótszy niż 3/4 okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu (dotyczy 

części zamówienia nr 2,4,6,9) 

9. Dowóz przedmiotu zamówienia do Zamawiającego odbędzie się transportem 

Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

10. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez 
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Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie, faxem lub w czasie bieżącej 
dostawy. 

11. Wskazane w Formularzu cenowym - część C SIWZ nazwy produktów są 
standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania 
produktów równoważnych należy mieć na względzie, iż Zamawiający uzna takie 
produkty za równoważne, jeżeli ich jakość/skład/aromat będą co najmniej na 
takim samym poziomie co produkty wskazane w SIWZ. 

12.Jeśli Wykonawcy składając Formularz cenowy nie wypełnią pełnego opisu dla 
danego asortymentu, a zachowana będzie jego rodzajowość i ilość, Zamawiający 
uzna to za oświadczenie realizacji zgodnie z zapisami SIWZ i nie będzie żądał 
wyjaśnień. 

§ 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Rozpoczęcie: od 02.01.2017 r.  

Zakończenie: do 31.12.2017 r. 

§  5.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSÓB  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - będący osobami 

fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, a także ww. Wykonawcy występujący wspólnie - którzy 

spełniają warunki określone w uPzp oraz w SIWZ. Wykonawcy występujący 

wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wymienieni w ust. 1, 
którzy: 

 

1) nie podlegają wykluczeniu (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp): 
 

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej- nie dotyczy; 
c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu przez Wykonawcę, który w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub 
wykonuje co najmniej 2 dostawy (chodzi o co najmniej dwie odrębne umowy) 
każda o wartości brutto odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, odrębnie 
dla każdej części zamówienia tj.: 
 

Nr części 

zamówienia 
Opis i nazwa zadania 

Kwota 

 

1 
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 
mięso drobiowe – (świeże z bieżącej produkcji) 

 

min. brutto – 78 000,00 PLN 
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- W przypadku aktualnego/bieżącego wykonywania dostaw 
Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku, jeśli bieżące wykonanie 
umów przez Wykonawcę wynosić będzie minimum wartości brutto, 
określonej wyżej  dla poszczególnych części zamówienia (potwierdzone przez 
poszczególnych zamawiających). 

UWAGA: Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane 

dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) - (dokumenty nie wymagane 

na etapie składania ofert). 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez 
Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń 
i dokumentów wchodzących w skład oferty, o których mowa w § 7 części A SIWZ. 

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać 
wspólnie warunki określone w ust. 2 pkt 2, natomiast każdy z partnerów musi 
spełnić warunki i załączyć dokumenty takie jak pojedynczy Wykonawca 
w zakresie wynikającym z ust. 2 pkt 1. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

2 

Produkty mleczarskie i nabiał- (wg ważnej daty 
do spożycia - w okresie zaplanowanej przez za-

mawiającego dostawy i zużycia) 

 

min. brutto – 45 000,00 PLN 

3 
Pieczywo (świeże z bieżącej produkcji 

maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku) 
min. brutto – 13 000,00 PLN 

4 

Ryby i mrożonki - (wg ważnej daty do spożycia 

- w okresie zaplanowanej przez zamawiającego 

dostawy i zużycia) 

 

min. brutto – 66 000,00 PLN 

5 Jajka (świeże z bieżącej produkcji) min. brutto – 4 000,00 PLN 

6 Miód naturalny min. brutto – 24 000,00 PLN 

7 
Wyroby garmażeryjne (świeże z bieżącej 

produkcji) 
min. brutto – 42 000,00 PLN 

8 Surówki (świeże z bieżącej produkcji) min. brutto – 5 000,00 PLN 

9 

Różne produkty spożywcze, produkty 

przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub 

roślinne, warzywa przetworzone - (wg ważnej 
daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez 

zamawiającego dostawy i zużycia) 

 

min. brutto – 75 000,00 PLN 

10 
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i 

ogrodnictwa - (dobrej jakości) 
min. brutto – 55 000,00 PLN 
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udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują świadczenia (roboty budowlane, usługi) stanowiące 
przedmiot zamówienia. Przedłożone dokumenty muszą określać:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia,  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje świadczenia, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

7. Nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

§ 6.   PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.  
24 UST. 5 uPzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 
     1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo mocnym 
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, z późn. zm.); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3)  jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uPzp 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych 
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp z: 

a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-
4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

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

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszemu nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 3. 

5.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

 

 
§ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

Do oferty (część C SIWZ tj. Formularz oferty oraz Formularz cenowy) każdy 
Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumenty określone w §11 ust. 15 
(w zakresie pełnomocnictw – w zależności od sytuacji Wykonawcy) 
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Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej w ust. 1 i 2 nie są 
wymagane na etapie składania ofert. 
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni (w procedurze 
krajowej) albo nie krótszym niż 10 dni (w procedurze unijnej), aktualnych na 
dzień składania ofert oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2. 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów dot. warunków udziału w postępowaniu: 

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

- oświadczenia Wykonawcy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia 

publicznego - załącznik nr 1 do SIWZ, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
- oświadczenia Wykonawcy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia 
publicznego - załącznik nr 1 do SIWZ, (w przypadku korzystania z zasobów innego 
podmiotu - oświadczenie woli innego podmiotu, na którego zdolnościach będzie 
polegał Wykonawca (musi zawierać treść umożliwiającą ocenę okoliczności 
wskazanych w § 5 ust. 5) - załącznik nr 1 do SIWZ) 

c) zdolności technicznej lub zawodowej; 
- oświadczenie Wykonawcy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia 
publicznego - załącznik nr 1 do SIWZ, 
- wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
- zgodnie z opisem warunku w § 5 ust. 2 pkt 2c - załącznik nr 3 do SIWZ (nie 
wymagany na etapie składania ofert); (w przypadku korzystania z zasobów innego 
podmiotu - oświadczenie woli innego podmiotu, na którego zdolnościach będzie 
polegał Wykonawca (musi zawierać treść umożliwiającą ocenę okoliczności 
wskazanych w § 5 ust. 5) - załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia: 
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - oświadczenia Wykonawcy związane 

z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 1 do SIWZ; 
2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ (nie wymagany na etapie 
składania ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu - zgodnie z zapisem ust. 5; 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy (nie wymagany na etapie składania ofert); 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
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Informacje dodatkowe: 
3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 7, należy złożyć w formie pisemnej. 

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz 
dotyczące podwykonawców składane są w oryginale, natomiast dokumenty inne niż 
oświadczenia należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 (informacja 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 uPzp - załącznik nr 2 do 
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby 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 informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - załączniku nr 1 do 
SIWZ. 

7. Podmioty, o których mowa w art. 23 uPzp, muszą wykazać (respektując także inne 
obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów uPzp i aktów Wykonawczych): 

a) samodzielnie: 
- brak podstaw do wykluczenia; 
b) wspólnie; 
- pozostałe warunki określone w ust. 1. 
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 : 
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed 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 ust. 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.  

§ 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW. A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą teleksu, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
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2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w dni robocze, w godzinach od 8 do 15. 
Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres Zamawiającego 
z dopiskiem nazwy przedmiotowego postępowania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

4. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 
a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszczają także na tej 
stronie. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ, oraz umieści stosowną informację na swojej stronie 
internetowej. 

Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni są: 

-     Pani Marta  Rachfał - tel. 17 7482501  w godz. od 800 do 1500 w dni 

robocze. 

§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 § 10. TERMIN ZWIĄZANIA 

OFERTA 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 
uPzp. 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 niż jednak 60 dni. 
 

§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Formularz 
oferty wraz z Formularzem cenowym stanowi części C SIWZ. 

2. Oferta musi być zgodna z uPzp a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ pod 
rygorem odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 
5. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz nadanie 

załącznikom numerów, a także połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i 
załączników. 
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6. Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy oznaczyć klauzulą: 
„Nie udostępniać - 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2003 
r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Ww. informacje należy załączyć do oferty jako odrębną 
część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały, jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. UWAGA: Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
8. Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na wzorach 

załączonych do SIW-Z) muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie. 
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko 
podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia 
i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), 
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

 

9. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę(y) 
podpisującą(e) ofertę. 

10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające zakres tego pełnomocnictwa 
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

11. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

12. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego. 
Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa 
potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W treści udzielonego 
pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania: 
1) pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 
2) nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia, 
3) ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólną ofertę. Stosowne odpisy 

z rejestru lub ewidencji należy przedłożyć - mając na uwadze procedurę określoną 
w § 2 ust. 4. 

Powyższych zasad powinien przestrzegać także Wykonawca, który udzielił 

pełnomocnictwa celem jego reprezentowania w niniejszym postępowaniu 

13. Załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów i wymogów SIWZ. 
14. Niedopuszczalne są modyfikacje, które zmieniłyby treść oświadczeń, informacji 

oraz warunków podanych w zapisach SIWZ. 
15. Na kompletną ofertę (mając na uwadze procedurę określona w § 2 ust. 4) 
składają się: 

1) oferta sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (część  C 
SWIZ: Formularz oferty i Formularz cenowy), 

2) oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), 
3) pełnomocnictwo, o którym mowa w § 11 ust. 12, w przypadku wykonawców 
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
4) pełnomocnictwo, o którym mowa w § 11 ust. 10, w przypadku, gdy wykonawcę  

reprezentuje pełnomocnik. 
16. Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę zamieścili ją w kopercie (opakowaniu) 

opatrzonej adresem zwrotnym by umożliwić zwrot oferty w przypadku 
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Kopertę należy zaadresować w niżej 
podany sposób: 

Kopertę należy zaadresować w niżej podany sposób: 
 

 Nazwa (firma) Wykonawcy 

 adres Wykonawcy 

Zespół Szkół nr 7 w Rzeszowie  
ul. Błogosławionej Karoliny 21    

35-119 Rzeszów       

  

Oferta na: Dostawę artykułów żywnościowych do  

Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół nr 7 w Rzeszowie 
 
 

 
Nie otwierać koperty przed dniem 08.12.2016 r. do godz. 830 

 
 
 
 
 
 
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
 
 

§  12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty sporządzone ściśle według określonych wymagań należy składać do 
dnia 08.12.2016 r. do godziny 800 – sekretariat,pok.1 Zespołu Szkół nr 7,  

ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów     
 
 
Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową - liczy 
się moment wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu 
składania ofert. Zmiany  należy   złożyć   wg   takich   samych   zasad,  jakie  
obowiązują  przy   składaniu  oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty". 
3.Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do 
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Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2016 r. o godz. 830 w gabinecie nr 010 

Oferty są jawne od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji, o których mowa 
w § 10 ust. 6 SIWZ. 

§ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty zostanie wyliczona na Formularzu ofertowym i cenowym (część C 
SIWZ) przez Wykonawcę na podstawie własnych wyliczeń z uwzględnieniem 
informacji zawartych we wszystkich częściach Specyfikacji. 

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
3. Cena netto podana w ofercie powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich 

kosztów z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

4. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami - wg stawki 
obowiązującej w dniu sprzedaży. 

5. Dla zachowania porównywalności ofert i eliminacji ewentualnych omyłek 
w ofertach, każdy Wykonawca oświadcza w swojej ofercie, iż sprzedaż towarów 
odbywać się będzie zgodnie z zapisem ust 4. 

6. Wyliczona przez Wykonawcę cena będzie kompletna, jednoznaczna, ostateczna. 
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

§ 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1.   Komisja przetargowa dokona oceny ofert wybierając  ofertę  najkorzystniejszą 

w oparciu o następujące kryteria: 

- dla części zamówienia Nr I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X 

kryterium: cena (netto) 100%; 

Najniższa oferowana łączna cena netto spośród ocenianych ofert 

C =  -----------------------------------------------------------------------  x 100 

Łączna cena netto ocenianej oferty 

- dla części zamówienia Nr III i VII 

kryteria: cena (netto) 50%; 

 jakość 50% 

 

Najniższa oferowana łączna cena netto spośród ocenianych ofert 

C =  ----------------------------------------------------------------------  x 50 

Łączna cena netto ocenianej oferty 
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Liczba punktów za „jakość" ocenianej oferty 

j =  ----------------------------------------------------------------------------------------  x 50 

Najwyższa liczba punktów za „jakość" z pośród wszystkich ocenianych ofert 

2. Oceny  jakości  dokona   zespół   „Zespół  Degustacyjny"  powołany  na   wniosek  
Komisji Przetargowej przez Dyrektora Zespołu spośród osób korzystających ze 
stołówki. 

3. Dla potrzeb niniejszego postępowania przyjęto, iż jakość artykułów żywnościowych 
to zespół cech organoleptycznych obejmujących „podkryteria" - smak, zapach, 
konsystencję i wygląd, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów 
człowieka (jeśli chodzi o część VII zamówienia po podgrzaniu, ugotowaniu w 

siedzibie Zamawiającego oferowanych potraw). Ocena „podkryteriów" jakości 
dokonana zostanie w skali od 0 do 50 punktów (odrębne dla części III oraz części 
VII zamówienia), przy czym wartość punktowa „podkryteriów" może wynosić: 

- Smak - od 0 do 25 pkt, 
- Zapach - od 0 do 10 pkt, 
- Konsystencja - od 0 do 10 pkt, 
- Wygląd zewnętrzny -      od 0 do 5   pkt. 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

4. Po przeprowadzeniu formalnej oceny złożonych w postępowaniu ofert, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty nie będą podlegać odrzuceniu, 
celem przywiezienia w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego, 
produktów będących przedmiotem zamówienia. Ocenie podlegać będą wszystkie 
produkty garmażeryjne określone w części VII zamówienia oraz pieczywo 
(z wyłączeniem bułki czerstwej) określone w części III zamówienia. 

5. Do oceny jakości należy przedłożyć próbki, tj. 
 

- dla części VII zamówienia (wyroby garmażeryjne); 150 - 200 gram ocenianego 
artykułu żywnościowego. Wykonawca ma prawo dostarczyć Zamawiającemu - wraz 
z przedstawianymi do degustacji (oceny „jakości") produktami - fakturę VAT za 
wszystkie dostarczone produkty (próbki) proporcjonalnie do wagi i cen zawartych 
w ofercie. 
- dla części III zamówienia (Pieczywo); po 1 sztuce produktów określonych 
w Formularzu cenowym (z wyłączeniem bułki czerstwej). Wykonawca ma prawo 
dostarczyć Zamawiającemu - wraz z przedstawianymi do degustacji (oceny „jakości") 
produktami - fakturę VAT za wszystkie dostarczone produkty (próbki) proporcjonalnie 

do cen zawartych w ofercie. 
 

6. Niedostarczenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wszystkich 
wskazanych produktów, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 
89 ust. 1 pkt. 2 uPzp. 

7. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej podlegają 
sumowaniu. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez 
Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
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podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

§ 15.   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą i która została wybrana. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 
zaproszeni do kolejnego etapu albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 uPzp, informacja, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
 

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, na 
stronie Internetowej. 

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta konsorcjum Zamawiający będzie mógł żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę jego członków. 

7. W przypadku wyboru oferty spółki cywilnej Zamawiający będzie mógł żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy spółki cywilnej. 

8. Wykonawca, w imieniu którego umowę będzie zawierał pełnomocnik, zobowiązany 
jest do dostarczenia Zamawiającemu, przed zawarciem umowy, pełnomocnictwa, 
chyba, że zostało ono wcześniej załączone do oferty. 

9. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane drogą elektroniczną albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę 
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najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny. 

§ 16.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

§ 17.    POSTANOWIENIA,    KTÓRE    WPROWADZONE    ZOSTANĄ    DO  
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

Ogólne warunki umowy zawiera - część B SIWZ. 

§ 18.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCEJ  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej unormowane w dziale VI uPzp przysługują Wykonawcom, 

jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Wykonawca może w terminach przewidzianych do wniesienia odwołania 
(szczegółowo opisanych w ust. 8 i 9) poinformować Zamawiającego o niezgodnej 
z przepisami Ustawy Pzp czynności przez niego podjętej lub zaniechanej - na które 
nie przysługuje odwołanie. 

3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy 
czynności albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. Na 
czynności podjęte w wyniku wniesienia informacji, o której mowa w ust. 2 
odwołanie nie przysługuje - z wyjątkiem czynności określonych w ust. 4. 

4. Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje od następujących 
czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
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Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni, jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

12. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie 
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 zostanie wniesione po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

13. 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 o zamówieniu 
lub postanowień SIWZ, zamieszczają również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

14. 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. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie 
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza 
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca 
nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję. 

Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza 
może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, 
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 uPzp, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 12 nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na 
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 uPzp. 

18. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy (art. 185 ust. 8 ustawy Pzp). 

19. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie 
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wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

Rozdział II Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

§  19. INOFRMACJA O  CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA DO OSOBISTEJ 
REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

§   20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

§   21.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

§   22.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

§   23. INFORMACJE   DOTYCZĄCE   WALUT   OBCYCH.   W   JAKICH   

MOGĄ   BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCA 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 

w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy  

 

§    24. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający    nie    przewiduje    przeprowadzenia    aukcji    elektronicznej    

w celu    wyboru najkorzystniejszej oferty. 

§    25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

§    26. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA w art. 29 ust. 3a uPzp (klauzula 

zatrudnienia) 
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Ze względu na charakter zamówienia - dostawy, zamawiający nie przewiduje 

stosowania klauzul społecznych. 

§ 27.   UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE POD WYKONAWSTWA 

1. Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie części zamówienia, które 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), 
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
wskazanych w ust. 3. 

3. Wykonawca, zamierzający zawrzeć/zmienić umowę na podwykonawstwo, nie 
ma obowiązku przedstawiania jej Zamawiającemu jeżeli ich wartość jest 

mniejsza niż 0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne. 
4. W przypadku umów, o których mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy 

niż 21 dni Zamawiający złoży sprzeciw i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy. 

5. Umowa na podwykonawstwo musi zawierać zakres usług do wykonania 
w umowie o podwykonawstwo muszą się także znaleźć zapisy dot. numeru 
rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu 
zawartej umowy. ó.   Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po 
udowodnieniu zapłaty na rzecz podwykonawcy (przelew bankowy wraz 
z oświadczeniem podwykonawcy). 


