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I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Dane dotyczące Zamawiającego 
Nabywca: Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33,07-411 Rzekuń
NIP 758-214-17-29
Odbiorca:
Przedszkole Samorządowe  w  Rzekuniu
ul. Nowa 7 a, 07-411 Rzekuń
Telefon/29/ 7617379,  Faks: /29/ 7617379
REGON: 00091270600000

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)
III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem artykułów 
żywnościowych  (z  podziałem  na  siedem  części)  do  siedziby Zamawiającego  środkiem 
transportu  zgodnym  z  wymaganiami  ustawy  z  dnia  25.08.2006  r.  o  bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. 

2. Podział zamówienia na części:

Część I      Pieczywo  CPV 15.810000-9  załącznik nr 1
Część   II   Produkty mleczarskie CPV 15 50 00 00-3 załącznik nr 2
Część   III  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000-9 załącznik nr 3
Część IV  Różne produkty spożywcze CPV 15.80.00.00-6  załącznik nr 4
Część  V   Ryby przetworzone i konserwowe CPV 15 200000-0  załącznik nr 5
Część VI  Produkty warzywnictwa i ogrodnictwa CPV 03-000000-1 ,załącznik nr 6
Część VII Mrożonki CPV-15300000-1- załącznik nr 7

3. Szacunkowe ilości  oraz asortyment różnych artykułów żywnościowych przedstawiono w 
załącznikach nr 1,2,3,4,5,6,7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może 
być  zmniejszony,  odpowiednio  do  realnych  potrzeb  Zamawiającego.  Wykonawcy  nie 
przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się:
a.  dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ 

stosownie dla właściwej Części,
b. dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
c. dostarczać  artykuły  nie  wykazujące  oznak  nieświeżości  lub  zepsucia,  świeże, 

zgodnie  z  Systemami  Bezpieczeństwa  Jakości  Żywności  i  Polskimi  Normami 
Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,

d. w  zależności  od  rodzaju  asortymentu  dostarczać  go  w  zamkniętych  i 
nieuszkodzonych  opakowaniach,  które  będą  posiadać  nadrukowaną  informację  o 
nazwie  środka  spożywczego  (skład),  informację  w sprawie  producenta  (nazwie), 
dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,

e. dostarczać produkty pierwszego gatunku,
f. dostarczać  produkty  czyste,  niezabrudzone,  nieuszkodzone  mechanicznie, 

spełniające  wymagania  jakościowe,  dotyczące  przechowywania,  pakowania  i 



transportu zawarte w Polskich Normach,  posiadające właściwe atesty, certyfikaty 
oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy 
min. 3 miesiące),

g. dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami 
sanitarnymi  i  HACCP,  w  sposób  zapobiegającym utracie  walorów smakowych  i 
odżywczych,

h. realizować  zamówienia  do  siedziby  Zamawiającego  środkami  transportowymi 
dostosowanymi  do  przewozu  artykułów  spożywczych,   w  warunkach 
zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,

i. zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających 
atest  PZH  odnoście  dopuszczenia  do  kontaktu  z  żywnością,  tak,  by  dostawy 
realizowane były  zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to 
głównie:  stanu  higienicznego  samochodu,  higieny  osobistej  kierowcy,  daty 
przydatności do spożycia, temperatury przewozu),

j. dostarczać podany w tabeli asortyment pięć razy w tygodniu w godzinach     od 6:  1  0   
do godziny 7:  1  0   , w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez 
osobę  upoważnioną,  telefonicznie  bądź  pisemnie  najpóźniej  do  godz.  15.00  dnia 
poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo - cenowych,

k. wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 
znajdujących się w jego siedzibie.  Dostawa, rozładunek i  wniesienie  realizowane 
będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  każdorazowej  dostawie  przedłożyć  Zamawiającemu 
fakturę VAT Kupna – Sprzedaży z terminem płatności z Formularza ofertowego.

6. Zamawiający,  wskazując  w  opisie  poszczególnych  produktów  określenie:  typu  (nazwy 
handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4, dopuszcza 
zaoferowanie  produktów  równoważnych,  z  zachowaniem  podanych  w  opisie  wymagań 
minimalnych dla danego produktu.

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane  w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

V. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobudokonywania  oceny  spełniania 
tych warunków:

O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  wykonawcy,  którzy zgodnie z art.  22 ust.  1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) 
zwaną dalej “ustawą” spełniają warunki, dotyczące:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2)  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawi art. 24 ust. 1  oraz spełniają warunki udziału 
w postępowaniu   określone w  art. 22 ust.1,  ust.  1a i ust. 1b. ustawy – Pzp,  zostały 
określone w ogłoszeniu  o zamówieniu i dotyczą:

a)  posiadają  kompetencję  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności 
zawodowej,  o  ile   wynika  to  z  odrębnych  przepisów-  Zamawiający  nie  wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie;
b)  sytuacja  finansowa  i  ekonomiczna-  Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego 
warunku w tym zakresie;



c) zdolność techniczna i zawodowa  wyżej -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie;
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o 
przesłanki określone w art.  24 ust.  1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku 
będzie  stanowiło  podstawę  wykluczenia  Wykonawcy  z  zastrzeżeniem art.  26  ust.  3 
ustawy.
4. Procedura  sankcyjna - samooczyszczenia. Wykonawca, który podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20, może przedstawić dowody na to, 
że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w 
szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub 
przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub 
naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu faktycznego  oraz  współpracę  z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres  obowiązywania  tego 
zakazu. 
5.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę 
i  szczególne  okoliczności  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody 
przedstawione na podstawie pkt. 6

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

7. Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie 
posiada  wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8.  W celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku 
podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.
9.  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału    w 
postępowaniu  na  dzień  składania  ofert  na  podstawie  złożonych  wraz  z  ofertą 
podpisanych  oświadczeń  i  dokumentów.  Ocena  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

 WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 
UDZIAŁU    W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI.

 Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny oferty,  a następnie zbada czy  
wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. 
1.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielnie 
zamówienia  oraz  spełniania  warunków, udziału w postępowaniu  Zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału  w  postępowaniu  określonych  w  Rozdziale  V ust.  2 lit.  a,b,c)  SIWZ.  Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może  
być złożone wspólnie.

2)  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 



zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Pzp.  Wzór  oświadczenia stanowi Załącznik nr  8a do SIWZ.  Zamawiający uzna,  iż 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V 
pkt 3-4:

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. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie  
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO W  CELU  POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP. (brak podstaw 
wykluczenia) 

Uwaga:  Zamawiający wezwie Wykonawcę,  którego oferta została oceniona najwyżej,  do 
złożenia  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  nie  krótszym  niż  5  dni  terminie,  
aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów.

VI. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,                   o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji  z  otwarcia  ofert,  tj.  informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy), 
o  ś  wiadczenie o przynale  ż  no  ś  ci lub braku przynale  ż  no  ś  ci do tej samej grupy kapitałowej,   o której 
mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia- oryginał dokumentu.

VII. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  
dokument ten składa każdy z Wykonawców.

VIII. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 
przekazania oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  za  wyjątkiem  oświadczeń  i 
dokumentów, które muszą być załączone do oferty, Zamawiający przesyła faksem lub drogą 
elektroniczną. 
- adres do korespondencji: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu, ul. Nowa 7a, 
07-411 Rzekuń,
- nr faksu: 29 7617 379 , 29 7617 394,
- adres poczty elektronicznej: przedszkolerzekun@o2.pl

1. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt  ich  otrzymania.  Za  datę  powzięcia  wiadomości  uważa  się  dzień,  w  którym  strony 
postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub droga elektroniczną.

2. Wykonawca  może  zwracać  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienia  dotyczące  treści  SIWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjaśnień  nie później niż na 2 dni 
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  zapytanie  wpłynęło  do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu  składania  ofert. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże 
Wykonawcom,  którym  przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieści  na 
stronie internetowej www.rzekun.pl w zakładce /Zakład Obsługi Gminy/

3. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści  SIWZ. Przedłużenie terminu składania  ofert  nie  wpływa na bieg  terminu 



składania wniosku  o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. W uzasadnionych przypadkach,  przed  upływem terminu składania  ofert  Zamawiający może 
zmienić  treść  SIWZ.  Dokonane  zmiany  Zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. Zmiany 
SIWZ staną się integralną częścią niniejszej Specyfikacji i będą dla Wykonawców wiążące. 

5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  zgodnie  z 
art.38 ust. 4a pkt 1 ustawy.

6. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian 
oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

IX. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Ewa Surynowicz  tel. 297617379
  - w zakresie procedury –Anna Wielga tel. 297617394 wew. 24

X. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  VI–  przedkłada  dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, ze nie 
otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  –  wystawiony nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminy składania ofert,

2. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 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,

3. dokument, o którym mowa w pkt 1 lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 2, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert,

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 miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

XI.  Oferta cała / częściowa / wariantowa:

1. Dopuszcza się składanie  ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część 
zamówienia,  kilka  lub  na  całość  zamówienia.  Oferta  musi  być  kompletna  w  zakresie 



poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest 
oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania  ofert  równoważnych zgodnie  z  art.  30  ust.  5 
ustawy,  pod  warunkiem,  iż  oferowany  asortyment  będzie  o  takich  samych  lub  lepszych 
parametrach  jakościowych,  zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm.  W  takim  przypadku, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  wraz  z  ofertą  jego  szczegółową  specyfikację,  z 
której  w  sposób  nie  budzący  żadnej  wątpliwości  Zamawiającego  winno  wynikać,  iż 
zastosowany  asortyment  jest  o  takich  samych  lub  lepszych  parametrach  jakościowych  w 
odniesieniu  do  asortymentu  określonego  przez  Zamawiającego  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia.

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

4. Umowę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Strony zawierają odrębnie dla każdej Części.

XII. Informacje dotyczące sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca winien  dokładnie  zapoznać  się  ze  wszystkimi  zapisami  SIWZ.  Zaleca  się,  aby 
wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
oraz podpisania umowy. 

2. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ  i  być  zgodna  z  powszechnie  obowiązującymi 
przepisami prawa, a w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

3. Oferta musi zawierać:
a. formularz ofertowo – cenowy/ wykaz wykonanych dostaw stanowiący  Załączniki nr 

1,2, 3, 4,5,6,7  do SIWZ (wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione)
b. pełnomocnictwo   – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub 

gdy  oferta  została  złożona  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
zamówienie;

c. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI  i IX    
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Przedstawienie propozycji rozwiązań wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje 

odrzucenie oferty.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy).
8. Oferta  powinna  być  napisana  w  języku  polskim-  odręcznie, na  maszynie  do  pisania, 

komputerze lub inną trwałą  i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania  firmy  na  zewnątrz  i  zaciągania  zobowiązań  w  wysokości  
odpowiadającej cenie oferty.

9. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie  
nie  wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.  Upoważnienie (pełnomocnictwo) 
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem kopii.

10. Wszystkie  strony  oferty,  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  zapobiegający  możliwości 
dekompletacji jej zawartości.

11. Każda  strona  oferty  powinna  być  opatrzona  kolejnym numerem strony i  parafowana  przez 
osobę podpisującą ofertę.

12. Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

13. Zgodnie  z  art.  23  ust.  1  ustawy  wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie 



zamówienia.
14. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ppkt  13,  wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do 

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

15. Wszystkie  wymagane w SIWZ dokumenty muszą  być  złożone w oryginale  lub  kserokopii. 
Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii  musi być opatrzona klauzulą:  „ZA 
ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM"  i  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 

16. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej 
i podpisanej w następujący sposób:

Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu

Oferta  na część:…….

 Sukcesywny zakup i dostawa artykułów 
spożywczych –  rok szkolny 2017/2018 .

nie otwierać przed dniem: 18–08 – 2017 r. godz. 
08:10

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
musi  być  złożone  wg  takich  samych  zasad  jak  składana  oferta.  Koperta  powinna  zostać 
dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZAMIANA” lub  „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może 
wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania 
ofert.
Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art. 96 
ust. 3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł 
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone 
powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część     niejawna     oferty: „Informacje 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 
ze zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 
przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
UWAGA:  Wykonawca  zastrzegając  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zobowiązany  jest  wykazać,  
tzn.  udowodnić,  w  złożonej  ofercie,  iż   zastrzeżone   informacje   stanowią   tajemnicę  
przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie   pisemnego  uzasadnienia, ewentualnie dowodów. 
Samo zabezpieczenie  informacji  poprzez  włożenie  ich  do  oddzielnej  koperty  i  oznaczenie  
klauzulą  „tajemnica  przedsiębiorstwa”  nie  jest  wystarczające  do  uznania  przez  
Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

XIV. Ofertę  należy  złożyć   w  siedzibie  Zamawiającego  tj.:  Przedszkole  Samorządowe  w 
Rzekuniu, Sekretariat Przedszkola, ul. Nowa 7a, 07-411 Rzekuń, telefon/fax/: /29/7617-



394, /29/7617-379, e-mail: przedszkolerzekun@o2.pl   do dnia 18 -08 – 2017 r. do godz. 
8:00 Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze 
złożeniem oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

1. Otwarcie  ofert  nastąpi   w  siedzibie  Zamawiającego  tj.:  Przedszkole  Samorządowe  w 
Rzekuniu ,  Sekretariat  Przedszkola,  ul.  Nowa 7a,  07-411 Rzekuń,  telefon/fax/:/29/7617-
394,  tel/fax  /29/7-617-379, e-mail:  przedszkolerzekun@o2.pl,   w dniu 18 -08– 2017 r. o 
godz. 08:10. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia oraz na poszczególne części zamówienia.

3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje z oferty dotyczące jej kryteriów oceny.

4. Informacje, o których mowa w punkcie 4 zostaną zamieszczone na stronie internetowej zakładu 
niezwłocznie po otwarciu ofert.

XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 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,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r./ Dz. U. Nr 97, 
poz. 1050 / a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że cena to wartość wyrażona  
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar 
(usługę) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na 
podstawie  odrębnych  przepisów  sprzedaż  towaru  (usługi)  podlega  obciążeniu  podatkiem 
akcyzowym.

2. Ceny należy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowo - cenowym stanowiącym załączniki  
1,2,3,4,5,6,7  do SIWZ. 

3. Cena  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty,  jakie  mogą  powstać  w  trakcie  realizacji 
zamówienia,  w  tym  również  koszty  związane  z  dostawą  i  rozładunkiem  przedmiotu 
zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Cena musi być podana w walucie polskiej (złoty polski),do dwóch miejsc po przecinku . 

5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z  wyodrębnieniem  należnego  podatku  Vat-  jeżeli  występuje  (prawidłowe  ustalenie  stawki 
podatku VAT leży po stronie Wykonawcy),.

XVII. Kryteria oceny ofertdla części 1,2,3,4,5,6,7

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i ich 



znaczeniem –   Cena  - A- znaczenie 60 % i Termin płatności –B- znaczenie 40 %.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą sumą punktów kryterium 

ceny i terminu płatności. Oferent maksymalnie może uzyskać 100 %.
3. Ocena ofert w kryterium cena nastąpi wg następującego wzoru:

Lp c = (C min  ÷  Co) x  60 pkt 
 gdzie:
  C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
 Co  – cena oferty badanej

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny maksymalną ilość 60 punktów (1 pkt = 
1%).

Termin płatności -B (x)gdzie:B (X)–
ilość punktów procentowych przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności:
7 dni -9 %
14 dni -19 %
21 dni-28 %
30 dni-40 %
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia
8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2013r.
poz.403).
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym.
Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach
wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać wynosi 100

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

5. Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą, 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

6. Zamawiający w tekście oferty poprawia omyłki określone w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 
powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XVIII. Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium  ani  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy.

XIX. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową.

XX. 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  odpowiada  wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Zamawiający  prześle  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  zamieści  na  stronie  internetowej 
zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie.

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy.



4. Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od zawarcia  umowy, 
Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzenia ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy.

XXI. Informacja dotycząca walut obcych

Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą tylko w walucie polskiej.

XXII. Umowa o zamówienie publiczne
1. Wykonawca,  który  przedstawił  najkorzystniejszą  ofertę,  będzie  zobowiązany  do  podpisania 

umowy zgodnie z załączonym projektem umowy – załącznik  nr 10 do SIWZ.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

XXIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 

Wykonawcom  a  także  innemu  podmiotowi,  którego  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych,  przysługują  następujące  środki  ochrony  prawnej  przewidziane 
ustawą:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  określonej  w  art.  180  ust.  4  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie i terminie 
określonym  w art. 180 ust. 5 ustawy.

Terminy wnoszenia odwołania są określone w art. 182 ustawy.

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  Izby  w  formie  określonej  w  art.  185  ust.  2  ustawy,  przekazując  jego  kopię 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy do 
postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie na piśmie lub ustnie do protokołu.  Wnosząc 
odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.
Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego   o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania 
czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2.

2. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy.
Na Orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 



XXIV. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w 
przypadku  powstania  okoliczności  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  a  które 
uniemożliwiają  realizację  zamówienia  w  pożądanym  terminie  oraz  w  przypadku  zmiany 
obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem.
2)  W  odniesieniu  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  dokonanego  za  pomocą  norm,  aprobat, 
specyfikacji  technicznych  i  systemów  odniesienia,  zamawiający  dopuszcza  rozwiązania 
równoważne z opisywanym.
4) W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) i akty wykonawcze 
do ustawy.
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1,2,3,4 ,5,6,7) formularz ofertowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)/ wykaz wykonanych dostaw
8 i 8a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , ośw. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ustawy PZP
9) oświadczenie o braku lub przynależności do grupy kapitałowej
10) wzór umowy 


	WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI.

