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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:
„DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
Postępowaniu
o udzielenie
zamówienia

Specyfikacji
lub SIWZ
Ustawie Prawo
zamówień publicznych
lub ustawie Pzp.

Zamówieniu
Zamówieniach
publicznych

– należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze
publicznego ogłoszenia o zamówieniu publicznym w celu
dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta
umowa w sprawie zamówienia publicznego;
– należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
– należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został szczegółowo określony w Rozdziale III Specyfikacji;
– należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między
Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są dostawy;

Zamawiającym

– należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie;

Wykonawcy

– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Dostawach

– należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu,
dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

Załączniku

– należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany
i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część.
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie
NIP 8961588754
REGON 383944810
Sadków, ul. Szkolna 9
55-080 Kąty Wrocławskie
woj. dolnośląskie, państwo Polska
tel. - 713 100 440
e-mail - sekretariat.przedszkole@zspsadkow.pl
WWW: www.szkolasadkow.pl
II.
1.

2.

III.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Przetargu
Nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. poniżej 139.000 euro.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych na
rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie.
Produkty spożywcze muszą być wysokiej jakości, spełniać wymagania jakościowe
dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich normach,
posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ, który to stanowi integralną część Specyfikacji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część 1 - PIECZYWO, WYROBY PIEKARSKIE
Część 2 - MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE
Część 3 - ARTYKUŁY NABIAŁOWE
Część 4 - ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE
Część 5 - MROŻONE WARZYWA, OWOCE I RYBY
Część 6 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Część 7 - JAJA
Część 8 – RYBY
Część 9 - GARMAŻERKA
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Wykonawca w ramach
danej części zamówienia musi zaoferować cały asortyment.
Warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp.,
posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
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Kod
15800000-6
15100000-9
15300000-1
15500000-3
15200000-0
15810000-9
03142500-3
IV.

Nazwa
Różne produkty spożywcze
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Owoce, warzywa i podobne produkty
Produkty mleczarskie
Ryby przetworzone i konserwowane
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Jaja

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2022 roku.
V.
1.
2.
3.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie
zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia
o przedmiotowym Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku
publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs
ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002
Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 roku, w sprawie sposobu
wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r., poz. 11).
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. wykluczy Wykonawcę 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2171 z późn. zm.).
VII.
1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3 do SIWZ.
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2.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. 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;
2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; 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.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 5
pkt 5.1. – 5.4., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA:
Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 4 – 10.
Dokumenty i oświadczenia te są składane zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.
Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
VIII.

1.

2.

3.
4.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo
pocztowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub
drogą elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
intendent Małgorzata Górak, Małgorzata Malesza
4. email : sekretariat.przedszkole@zspsadkow.pl , tel.71 3100440.
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IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XI.
1.

2.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Ofertę stanowią:
1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2. wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;
1.3. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem,
że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez
Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej
treści niż określone w Specyfikacji zostaną odrzucone.
2.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć według
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2.4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane
przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:
2.4.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
2.4.2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie);
2.4.3. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
2.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
2.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
2.7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do
oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
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2.8.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty)
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y
podpisując(ą)e ofertę. Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
sporządzającej parafkę).
2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.
2.10. Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty
następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „WYCOFANIE”.
2.11. Zamawiający informuje, że 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 udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
2.11.1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 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;
2.11.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
2.11.3. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.).
2.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2.13. Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana
w następujący sposób:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie
Sadków, ul. Szkolna 9
55-080 Kąty Wrocławskie
OFERTA NA ZADANIE POD NAZWĄ:
„DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”
Numer postępowania: ZP.ZSP.1.2020
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„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27 LISTOPADA 2020 ROKU, GODZ. 12:15”
2.14. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
XII.
1.
2.
3.

XIII.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. Sekretariat – Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Sadkowie, Sadków, ul. Szkolna 9, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Termin składania ofert upływa dnia 27 listopada 2020 roku o godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, Sadków, ul. Szkolna 9, 55-080
Kąty Wrocławskie).
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” i „Formularza
cenowego”.
Cena oferty musi zostać obliczona w następujący sposób:
2.1. Ceny jednostkowe należy podać w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ),
a następnie cenę globalną (brutto) należy przenieść do Formularza oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ);
2.2. Zamawiający wymaga, aby obliczona ostateczna cena oferty obejmowała
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
2.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
2.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności (związania) oferty.
Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą
wszystkie koszty i składniki związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz
z realizacją przedmiotu Zamówienia opisanego w szczególności w Rozdziale III
Specyfikacji.
Cena oferty w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną brutto, wyrażoną w PLN, obejmującą
wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od
towarów i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą
powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN (nie
uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą
wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, cła, podatki
(bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek
charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy
i nie będzie podlegała zmianom, z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie
o zamówienie publiczne.
Cena oferty nie będzie podlegać okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania
umowy.
Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi
zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych polskich
z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.
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9.

Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich.
10. 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 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.
XIV.
1.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie jedynego kryterium jakim
jest cena (Cena = 100 %).
Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty brutto
Cena =

x 100
Cena badanej oferty brutto

2.
3.
4.
5.

XV.

1.

2.

XVI.

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć
oferta wynosi 100 punktów.
Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie,
po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy:
1.1. przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich
Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla
jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec
Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania
należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą).
O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVII.

WZÓR UMOWY

Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 5 do SIWZ,
a zarazem stanowi jej integralną część.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
3.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3.3. odrzucenia oferty odwołującego;
3.4. opisu przedmiotu zamówienia;
3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. zdanie drugie albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się Ustawie
w Dziale VI, art. 179 i następne ustawy Pzp.
XIX.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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XX.
1.
2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.

4.
5.

XXI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PODWYKONAWSTWO

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Niniejszą Specyfikację przygotowano m.in. w oparciu o następujące akty prawne:
6.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.);
6.2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.);
6.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
6.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2479).

W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji, mają zastosowanie przepisy
ustawy Pzp.
ZATWIERDZAM
Lista załączników:
✓
✓
✓
✓
✓

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy;
Załącznik nr 3 – Wstępne oświadczenie Wykonawcy braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
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