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Zespół Szkolno -Przedszkolny 

w Nowym Mieście Lubawskim  

tel. 56 4742184 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA 

 

 

przetarg nieograniczony o wartości  poniżej 200 000 euro na: 

 

 

Dostawy produktów żywnościowych  do kuchni 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w  Nowym Mieście Lubawskim w  2017 roku. 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Nazwa i adres zamawiającego:  

                  Zespół Szkolno-Przedszkolny 

                  ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

 

strona internetowa : http://sp1nml.edupage.org/  

nr telefonu / faks : 56/ 47-421-84 

NIP: 877-147-45-10 

 

 Zawartość: 

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. formularz cenowy zał. nr 1 

3. formularz ofertowy zał. nr 2  

4. oświadczenie art. 22 ust.1 zał. nr 3  

5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zał. nr 4 

6. formularz oświadczenia dot. braku podstaw do  wykluczenia dla osób fizycznych    

zał. nr 5 

7. oświadczenie wykonawcy dotyczące powierzenia części zam. podwykonaw . zał. nr 6 

8. umowa (projekt) zał. nr 7 

Nowe Miasto Lubawskie, Listopad 2016 

http://sp1nml.edupage.org/
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO KUCHNI 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM W 2017 ROKU 

 

 

Przedmiot zamówienia:  

1. Dostawa produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.  

2. Wszystkie produkty powinny być I gatunku i winny posiadać aktualny certyfikat – 

handlowy dokument identyfikacyjny. Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat                

na żądanie zamawiającego.  

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie partiami w ilościach i asortymencie według 

aktualnego zapotrzebowania.  

4. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  

7.00 -12.00. Dostawy realizowane będą nieodpłatnie środkami transportu Wykonawcy. 

Samochód do transportu mięsa i produktów mięsnych powinien odpowiadać warunkom 

określonym w przepisach dotyczących przewozu artykułów spożywczych.  

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Jagiellońska 3 

tel. 564742184  

tel.  /fax 564742184 

e-mail: spnml1@wp.pl  

www.sp1nml.edupage.org 

NIP: 8771474510 

  

2. Tryb udzielania zamówienia  

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. opracowany na podstawie 

Dz. U. 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.  
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Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. opracowany na podstawie                            

Dz. U. 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, mięsa, 

wędlin, drobiu, pieczywa, jaj, nabiału, mrożonek, ryb, owoców i warzyw do kuchni dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim w 2017 roku: 

      a) kuchnia przy ulicy Jagiellońskiej 3, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II  

       b) kuchnia przy ul. Tysiąclecia, Przedszkole Miejskie 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ                

i obejmuje następujące pakiety: 

a) Pakiet 1. Artykuły spożywcze – ( 15800000-6) 

b) Pakiet 2. Nabiał- (15544000-3,15540000-5,15512000-0,15511000-3,15530000-2,15542100-0,15551320-4), 

 Świeży, zapakowany w odpowiednie opakowania, z określonym terminem 

przydatności; 

c) Pakiet 3. Pieczywo- (15811400-0,15821000-9,15811100-7,1581200-3), 

 Świeże, z określonym terminem przydatności oraz informacją o składzie; 

d) Pakiet 4. Mrożonki- (15331170-9,15300000-1,  

 warzywa,  owoce, głęboko mrożone, porcjowane po 2,5 kg w paczce, z 

określonym terminem przydatności, wyczyszczone , bez pestek, szypułek, 

obierek; 

e) Pakiet 5. Ryby- (15200000-0,15221000-3) 

 Mrożone, wyfiletowane, bez ości i łusek, z określonych terminem 

przydatności; 

f) Pakiet 6. Mięso i wędliny, drób- (15131130-5,15131410-2,15131220-3,15113000-3,15119000-

5,15112100-7, 15112000-6,15111000-3), 

 Mięso wołowe b/k kl 1- chude mięso bez kości ,ścięgien łoju i skóry, 

uzyskane z części ćwierćtuszy tylnej z części wewnętrznej udźca po 

ściągnięciu tłuszczu i błony ścięgnistych mięśni; 

 Mięso mielone wieprzowe: rozdrobnione, bez ścięgien i łoju; 

 Schab b/kości, bez łoju, kl. 1; 
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 Łopatka wieprzowa bez kości : mięso bez fałd skóry i bez tłuszczu 

pachowego, tłuszczu śródmięśniowego , całkowicie odkostniałe, 

pozbawione ścięgien, wyporcjowane; 

 Karczek wieprzowy bez kości, mięso całkowicie odkostnione, słonina 

całkowicie zdjęta; 

 Udko z kurczaka (udziec+ pałka), waga jednostkowa ok. 250g – element 

tuszki kurczęcej obejmuje kość udową, piszczelową i strzałkową, łącznie      

z otaczającymi je mięśniami, udko właściwie umięśninie , linia cięta 

równa, nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach; 

 Korpus z kurczaka: element uzyskany z tuszki kurczęcej bez przebawień                   

i uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych; 

 Filet z piersi kurczaka: element tuszki kurczęcej obejmującej mięsień 

piersiowo powierzchniowy bez przylegającej skóry i bez kości; 

 Filet z indyka: mięśnie piersiowe pozbawione skóry kości i ścięgien, 

prawidłowo wykrwawione, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych 

oraz bez zanieczyszczeń obcych; 

 Boczek świeży wieprzowy bez kości: surowy łuskany, bez skóry i bez 

kości, nie mrożony, spełniający wymagania normy; 

 Wątróbka drobiowa- wątróbka z kurczaka uzyskana z tuszki kurczęcej                   

w postaci podwójnych  lub pojedynczych płatów i pozbawiona części 

niejadalnych, bez woreczka żółciowego i zanieczyszczeń, dopuszcza się 

pojedyncze części płatów o wielkości mniejszej niż połowa płata, barwa 

beżowa do brunatno-wiśniowej charakterystyczna dla wątroby świeżej; 

 Żołądki z kurcząt świeże- z usuniętą treścią  oraz warstwą zrogowaciałą                 

z odciętym tuż przy mięśniu gruczołowym i dwunastnicą nadmiar tłuszczu 

usunięty, dopuszcza się niewielkie uszkodzenia mięśnia oraz pozostałości 

tkanki tłuszczowej, barwa jasnoczerwona do ciemnoczerwonej, 

niedopuszczalna zielonkawa barwa; 

 Boczek wędzony wieprzowy bez kości- łuskany parzony, bez widocznych 

złogów solanki: skład surowe mięso wędzone 80-92% parzone spełniające 

normę tłuszczu dla boczku bez żeberek, wyrób peklowany, wędzony, 

chłodzony powietrzem, tłuszcz przerośnięty warstwami mięsa, produkt 

dość soczysty, niedopuszczalne szarozielone plamy świadczące                                
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o niedopeklowaniu i żółta barwa tłuszczu, smak w miarę słony, wędzenie 

wyczuwalne; 

 Szynka konserwowa wieprzowa , nadziewana w osłonka sztuczną                         

o średnicy 9,5 cm, formowana w kształcie bloku, długość 25,30 cm, 

wyrób parzony, chłodzony, dochładzany powietrzem, powierzchnia sucha, 

gładka, czysta folia ściśle  przylegająca do mięsa, na przekroju widoczne 

kawałki mięsa, konsystencja soczysta, krucha, plasterki o grubości 2 mm  

nie powinny się rozpadać w skład której wchodzi mięso wieprzowe klasy 

1, pochodzące z trybowania szynek, mięso wieprzowe z szynki 70-90%, 

zawartość białka nie mniej niż 20 % z mięsa peklowanego rozdrobniona, 

parzona, soczysta ścisła, powierzchnia przekroju lekko wilgotna, 

niedopuszczalny wyciek soku oraz skupiska galarety; 

 Polędwica sopocka wieprzowa, wyrób wędzony o zachowanej strukturze 

tkankowej, parzony bez skóry i słoniny, skład: mięso wieprzowe 70-96 %, 

wędzonka wieprzowa cało mięśniowa, otrzymana ze schabu obrobionego , 

wyprodukowana z jednej części anatomicznej tuszy schabu bez kości, 

peklowana, wędzona, parzona, powierzchnia sucha, czysta , widoczne 

lekkie pofałdowania, struktura odpowiadająca układowi anatomicznego 

schabu, plasterki o grubości 2 mm  nie powinny się rozpadać, zawartość 

białka nie mniej niż 18% tłuszczu nie więcej niż 8%; 

 Szynka wieprzowa gotowana, skład : mięso wieprzowe 70-80 % , bez 

słoniny mocno wędzona i parzona; 

 Szynka drobiowa,: skład : mięso z indyka 40-50% , wyrób otrzymany                     

z całej lub grubo rozdrobnionych , peklowanych mięśni piersiowych 

drobiowych, wędzony, parzony, produkt w sztucznej osłonce, w formie 

batony o średnicy od 10 do 13 cm i długości 35 cm, zawartość białka nie 

mniejsza niż 18%, zawartość tłuszczu nie więcej niż 10%; 

 Kiełbasa śląska: skład: mięso wieprzowe 65-70 % , tłuszcz wieprzowy               

5-8%, wyprodukowana z mięsa peklowanego, wieprzowego, średnio 

rozdrobnionego, nawiewana w jelita wieprzowe naturalne o średnicy                 

2,-2,5 cm, długość 8-10 cm, kiełbasa wędzona, parzona, studzona wodą                      

i dochładzana powietrzem, osłonka ściśle przylegająca do farszu, surowe 

mięso rozdrobnione, równomiernie rozmieszczone na przekroju, 
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niedopuszczalne skupiska jednego ze składników, charakterystyczny smak 

i zapach użytych przypraw, zawartość białka nie mniej niż 16%; 

 Kiełbasa krakowska: grubo rozdrobniona, , wyprodukowana                              

z peklowanego mięsa wieprzowego, nadziewana w osłonki sztuczne                         

o średnicy 8 cm i długości batony od 25 cm do 35 cm, kiełbasa wędzona, 

parzona, chłodzona, surowce mięsne rozdrobnione , równomiernie 

rozmieszczone na przekroju, plasterki o grubości 2mm nie powinny się 

rozpadać, barwa na przekroju różowa; 

 Kiełbasa szynkowa wieprzowa; kiełbasa grubo rozdrobniona, czysto 

wieprzowa w osłonce białkowej, wędzona, parzona, o zawartości białka 

nie mniej niż 16% , i tłuszczu nie więcej niż 25%, baton o długości                               

od 35 cm do 40 cm i średnicy 10 cm, konsystencja ścisła , plastry                           

o grubości 2 mm nie powinny rozpadać się; 

 Kiełbasa żywiecka : kiełbasa grubo rozdrobniona, wyprodukowana            

z mięsa wieprzowego peklowanego, nadziewana w osłonki sztuczne, 

białkowe, długość batony 30 cm, kiełbasa wędzona , parzona, chłodzona 

powietrzem, podsuszana, konsystencja dość ścisła, elastyczna, związanie 

dobre, plasterki o grubości 2 mm nie powinny się rozpadać; 

 Kiełbasa lubuska: kiełbasa grubo rozdrobniona, wyprodukowana z mięsa 

wieprzowego peklowanego, nadziewana w osłonki sztuczne, białkowe, 

długość batony 30 cm, kiełbasa wędzona , parzona, chłodzona 

powietrzem, podsuszana, konsystencja dość ścisła, elastyczna, związanie 

dobre, plasterki o grubości 2 mm nie powinny się rozpadać; 

 Pasztetowa: wyprodukowana z mięsa i tłuszczu wieprzowego 25-40%                         

z dodatkiem wątroby wieprzowej , mięsa indyczego 23-25 %, surowce 

dokładnie rozdrobnione, konsystencja smarowana, zawartość tłuszczu nie 

więcej niż 40 %; 

 Parówka gruba, serdelka wieprzowa: mięso drobno rozdrobnione 

wieprzowe, wędzona, parzona, zawartość białka nie mniej niż 10%, 

tłuszczu nie więcej niż 35 %, grubość ok. 3 cm, długość od 6 do 10 cm; 

 Parówki cienkie: drobno rozdrobnione, homogenizowane kiełbaski 

wieprzowe z mięsa peklowanego , wędzone, parzone w osłonce 

wiskozowej o długości 10-10 cm, i grubości 1,8-2,2 cm; 
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 Parówki cielęce: drobno rozdrobnione , homogenizowana czysta cielęcina, 

luksusowa, wędzona, parzona, surowce rozdrobnione i kutrowane                        

z dodatkiem gotowej mieszanki przyprawowej, farsz nadziewany w 

osłonkę sztuczną; 

g) Pakiet 7. Jaja- (03142500-3), 

 Jaja kurze, wielkość L 

h) Pakiet 8. Warzywa- (3221000-6,03221100-7, 03221300-9), 

 świeże, pakowane (skrzynka lub siatka ażurowa), I klasa jakości bez 

oznak uszkodzenia mechanicznego, bez zmian chorobowych, bez oznak 

bytowania szkodników, gąsienic, bez oznak przemrożenia, zepsucia i 

odleżyn gnilnych, zachowany okres karencji po stosowaniu środków 

chemicznych ochrony roślin,  

 

i) Pakiet 9. Owoce  - (03222000-3, 03222200-5, 03222110-7). 

 świeże, pakowane (skrzynka lub siatka ażurowa), I klasa jakości bez 

oznak uszkodzenia mechanicznego, bez zmian chorobowych, bez oznak 

bytowania szkodników, gąsienic, bez oznak przemrożenia, zepsucia i 

odleżyn gnilnych, zachowany okres karencji po stosowaniu środków 

chemicznych ochrony roślin,  

                                                                                

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podane w załączniku nr 1 wielkości                    

są szacunkową wielkością zapotrzebowania na żywność w 2016 roku i mogą ulec 

zmniejszeniu. 

Uwaga! Jeśli w jakimkolwiek punkcie załącznika nr 1 użyto nazwy towarowej – 

Wykonawca może złożyć ofertę na towar równoważny do towaru, który wymieniono 

przy użyciu nazwy towarowej. W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty 

ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. „równoważności” 

artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu ofertowym, spoczywa                      

na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać,                         

że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty  

określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości 

itp. parametrów . 
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Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub więcej 

części zamówienia zgodnie z wykazem części wymienionych w pkt. 3.2. a) – i) 

niniejszej SIWZ. 

 Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem i na własne ryzyko. 

Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia artykułów żywnościowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Żywność będzie dostarczana 

w pojemnikach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat (np. kaucji). Zamawiający 

będzie zobowiązany do zwrotu pojemników Wykonawcy. 

 Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście potwierdzonych pisemnie. 

Przed wydaniem żywności ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem 

zostanie sprawdzona przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Dostarczone 

towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach oraz prawie żywnościowym. 

 Dostarczana żywność musi być świeża, z odpowiednim terminem przydatności                   

do spożycia (artykuły charakteryzujące się krótkim terminem spożycia muszą zostać 

dostarczone na minimum 3 dni przed upływem terminu przydatności do spożycia),                    

nie mrożona (nie dotyczy mrożonek) oraz cechować się wysokimi walorami smakowymi. 

3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wypełnionych w całości w ramach 

poszczególnych pakietów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ opis pakietów. 

3.5. Ilości produktów przewidziane w formularzu ofertowym są szacunkowe. Zamawiający  

dopuszcza ich zmianę w przypadku wyczerpania limitu środków przeznaczonych                  

na realizację zamówienia.  

4. Termin wykonania zamówienia  

a) od daty zawarcia umowy do 31.12.2017 r.   

b) zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  

spełniania tych warunków  

5.1. W zamówieniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                    

w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych tj.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
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b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,  

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                         

do wykonania zamówienia,  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie                        

z art. 24 ust.1 ustawy, 

5.2. Z uwagi na charakter zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania określonych w pkt. 5.1. a)-d) warunków. Ocena spełnienia 

tych warunków nastąpi na podstawienie oświadczenia wskazanego w pkt.6.3. niniejszej 

SIWZ. 

5.3.  Ocena spełniania warunków określonego w pkt.5.1.e) nastąpi na podstawie 

oświadczenia wskazanego w pkt.6.4. niniejszej SIWZ. 

5.4. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą                                    

,,spełnia – nie spełnia”. w oparciu o informacje zawarte w dokumentach                                        

i oświadczeniach w wyszczególnionych                                                                                         

w pkt. 6 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

6.1. Formularz cenowy wypełniony i podpisany wraz z wypełnionym szczegółowo 

zestawieniem ilościowo-rodzajowym – załącznik nr 1 SIWZ;  

6.2. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany – załącznik nr 2 SIWZ;  

6.3. Podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP 

– załącznik nr 3 SIWZ;  

6.4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg zał.nr.4 

6.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                       

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 

Ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

wg załącznika nr 5 do  SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców 

występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 
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6.6..Dokument składany w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez 

osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.  

6.7. Zamawiający wezwie wykonawców w trybie art. 26 ust.3 Ustawy PZP, którzy                       

w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli 

dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

7.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami  

7.1.Obowiązuje forma pisemna porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  

7.2. Wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać 

do Zamawiającego:  

a) pisemnie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Jagiellońska 3,                                     

13-300 Nowe Miasto Lub.,  

b)  za pomocą fax-u na nr 56/47-421-84 (uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 

pisemnie).  

7.3. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego powinni podać 

Zamawiającemu swoją nazwę adres i nr fax- u celem przesyłania im ewentualnych pytań 

zadanych przez uczestników i udzielonych odpowiedzi.  

7.4. Osobą uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą są:  

- Elżbieta Strzelczak - tel. 56/47-421-84  

- Marzena Buczkowska – tel. 56/47-424-78  

7.5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania 

ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie związane z prowadzonym postępowaniem wnioski 

o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem, że taki wniosek wpłynie do Zamawiającego 

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

składania ofert.  

7.6. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania.  

8. Wymagania dotyczące wadium  

8.1.Wniesienia wadium : nie wymaga się.  
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9.  Termin związania ofertą  

9.1. Każdy Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni liczone od upływu terminu 

składania ofert.  

10.  Opis sposobu przygotowania ofert  

10.1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Oferty 

Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedna ofertę, zostaną odrzucone. Oferty składane 

na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia należy składać na tym samym 

formularzu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych.  

10.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  

10.3. Oferta wraz z załącznikami będzie napisana w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub odręcznie, czytelnie, nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana 

przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, zaleca się aby 

była trwale połączona dowolną techniką biurową, celem uniemożliwienia samoczynnej 

dekompletacji podczas pracy komisji. Każda zapisana strona oferty powinna być 

ponumerowana kolejnymi numerami. Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub 

korekty błędów będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie                       

do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty (o ile to nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę). 

10.4. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej 

treścią do czasu otwarcia ofert, zaadresowaną na Zamawiającego i umieści napis „Przetarg 

nieograniczony – oferta na dostawę produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim w 2017  roku, Nie otwierać przed dniem  

12.12.2016 r., godz. 10:00 . 

10.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę                  

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian               

lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone jak składana oferta, a koperty będą 

dodatkowo oznaczone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 

terminu składania ofert.  

10.6. Skutki związane z niewłaściwym oznaczeniem Kopery (w sposób podany w SIWZ) 

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

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.   

10.9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  

a) wypełniony formularz cenowy (wg załączonego druku – załącznik nr 1),  

b) formularz ofertowy (wg załączonego druku – załącznik nr 2),  

c) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone                        

w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy (wg załączonego druku – załącznik nr 3), podpisane                  

przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.  

d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg zał.nr.4 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                      

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                                    

o art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie                   

art.24 ust.1 pkt.2 wg załącznika nr 5 do  SIWZ. 

10.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępnione.  

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

11.1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w sekretariacie                                               

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,         

w terminie do dnia 12.12.2016 r. do godz. 9:30 . 

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego.  

11.3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.  

12.  Opis sposobu obliczania ceny  

12.1. Podana cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę.  

12.2. Wykonawca określi jedną cenę ofertową na wszystkie produkty i powinna być 

wyliczona na podstawie wyspecyfikowanego asortymentu. W podanej cenie brutto 

powinien być wliczony podatek VAT.  
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12.3. Podana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy związane                               

z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.  

12.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty                     

w ofercie spowoduje jej odrzucenie.  

13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

13.1. Wybór oferty dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:  

a) najniższa cena - 100%  

13.2. Sposób oceny ofert : 

Kof = Kn / Koc x 100 

Kof – wartość punktowa oferowanej ceny oferty  

Kn – najkorzystniejsza oferowana cena (brutto) 

Koc – cena w ofercie ocenianej (brutto) 

13.3. Oferta, która wg powyższego wzoru uzyska najwyższą ilość punktów, zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. 

13.4. Ilość punktów zostanie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku                  

w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej                  

5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest                         

5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.  

14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty              

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

14.1. Zamawiający zawrze pisemną umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu, a złożona przez Niego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu                 

na podstawie ustawy PZP, oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

14.2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia stosownej umowy. 

14.3.Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta, umowa zostanie 

podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                         

o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną). 

14.4.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie 

zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców (umowa konsorcjum). 

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

15.1.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę                   

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

16.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy (załącznik nr 7) stanowiący jej integralną część.  

16.2. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku 

VAT.  

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 W toku niniejszego postępowania wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli                

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                           

w wyniku naruszenia przez Zamwiającego przepisów ustawy – PZP przysługują środki 

ochrony prawnej, których zasady wnoszenia i rozpatrywania zostały uregulowane w art. 180 – 

198 g niniejszej ustawy. 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

FORMULARZ CENOWY zał. Nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY zał. Nr 2  

OŚWIADCZENIE art. 22 ust.1 zał. Nr 3  

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA zał, Nr 4 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT.BRAKU PODSTAW DO  WYKLUCZENIA DLA 

OSÓB FIZYCZNYCH zał. Nr 5 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAM. 

PODWYKONAWCOM zał .Nr 6 

UMOWA (PROJEKT) zał. Nr 7 

 
ZATWIERDZAM 

 

 


