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WPROWADZENIE 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp". W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem ZS.26.1.2016 Wykonawcy winni we 

wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznakowanie. 

I. NAZWA, ADRES, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa: Zespół Szkół w Turośni Kościelnej 

Adres: ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna  

Strona internetowa: http://zs.turosnkoscielna.pl/ 

Poczta elektroniczna: sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl 

Numer telefonu: 85 650 52 10 

Godziny pracy: 8.00 – 15.00 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do 
jednej, kilku lub wszystkich części jednocześnie. 
 

Część I PRODUKTY MLECZARSKIE I JAJA CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3, 
Część II MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE CPV 15110000 - 2, CPV 15100000-9,CPV 
15131130-5 
Część III RYBY I MROŻONKI CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8 
Część IV OWOCE i WARZYWA CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 
Część V NA PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CUKIERNICZE CPV 15810000 
- 9 
Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –
15870000-7, CPV 154100000-5 
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, faxem i drogą 

elektroniczną. 

7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki 
szkolnej w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. 
Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską i 
nazwą: 
Część I PRODUKTY MLECZARSKIE I JAJA CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3, 
Część II MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE CPV 15110000 - 2, CPV 15100000-9,CPV 
15131130-5 
Część III RYBY I MROŻONKI CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8 
Część IV OWOCE i WARZYWA CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 
Część V NA PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CUKIERNICZE CPV 15810000 
- 9 
Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –
15870000-7, CPV 154100000-5 
 
Nazwy własne podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ 

należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować 

produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej 

jakości. Nazwa takiego oferowanego produktu musi znaleźć się w ofercie. 

Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po 

zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego (intendenta) z 

wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego, transportem i na koszt 

Wykonawcy. 

Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe 

określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarnoepidemiologiczne i 

zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin 

ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 

dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany 

produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów 

spożywczych. 

Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej 

Praktyki Higienicznej) dotyczy głównie: 

- świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów 

mlecznych, miodu, ryb, oraz przy dostawie jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego 



 

 

Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli. 

- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać 

handlowy dokument identyfikacyjny. 

- wykonawca załączy do oferty aktualna decyzję wymagań koniecznych do zapewnienia higieny 

w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienie właściwej jakości tych artykułów 

wydana prze właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) 

środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących 

bezpieczny transport i magazynowanie. Wymaga się dostaw w godzinach 7.00 – 14.00 dla części 

I-IV, VI, w godzinach 6.30 – 7.30 dla części V (Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i 

ciastkarskie).  

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie 

jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w 

stosownych normach. 

Dostarczone produkty winny być wydane w nieuszkodzonych opakowaniach i aktualną - 

długoterminową datą ważności do spożycia. Produkty z krótszą datą ważności mogą być 

dostarczone tylko za zgodą zamawiającego. 

Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez 

producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub 

wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej. 

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo - ilościowy i jest obliczane na podstawie 

ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej żywności. 

Formularz ofertowy przedstawia szacunkową ilość asortymentu. 

Zamawiający gwarantuje zakup 65 % asortymentu wykazanego w formularzu ofertowym. 

Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu. Może 

zamówić produkty nie wymienione w formularzu ofertowych po cenach rynkowych. 

Zamawiający może dokonać zmiany produktów u dostawcy na inny produkt po cenach 

rynkowych. 

Oferta cenowa na część IV tj. „owoców i warzyw” jest ofertą obowiązującą przez okres 1 

miesiąca po zawarciu umowy – przez dalszy okres umowy obowiązują ceny rynkowe sezonowe. 

Zamawiający zastrzega sobie , że w okresach przerw zimowych i wakacyjnych oraz przerw 

wynikłych z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć lekcyjnych – zamówienia nie będą zgłaszane 

lub w ograniczonym zakresie. 

 



 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia ustala się od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WART. 24 UST. 5 

Nie dotyczy - zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego 

przepisu. 

VIII. WYKAZ OŚWIADZCEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) 

aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, którzy nie są jednocześnie innymi podmiotami udostępniającymi 

zasoby, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podwykonawców 

podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania danego wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie 



 

 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

 

 

B.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia 

ofert), wykonawca składa oświadczenie 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. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku 

nr 3 do SIWZ. 

2. Dokumenty innego podmiotu, na którego zasobach wykonawca polega na 

zasadach art. 22a ustawy: 

1) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia wymienionych w pkt 2., 

2) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi 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, 

3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował nie zbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, 

które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 



 

 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

D. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów 

a. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale musza spełniać 

wymagania określone w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016., poz. 1126). 

b. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

c. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w dziale C ust. 2 w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 

prze zamawiającego dokumentów. 

d. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w dziale C ust. 1 i 2, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, a w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych dokumentów, 

o ile są one aktualne. 



 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się 

w języku polskim, zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), zwanej dalej Prawem pocztowym, 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług 

droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 

147 i 615): 

1) osobiście: 

bezpośrednio w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w sekretariacie znajdującym się na I 

piętrze. Sekretariat jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:00 - 15:00 

2) pisemnie na adres: 

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 4, 18-106 Turośń Kościelna 

3) faksem na numer: 85 650 52 10 

4) elektronicznie e-mailem na adres: sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl  

UWAGA: 

- W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument 

(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie 

(przesłanie) skanu danego dokumentu. 

- Korespondencja kierowana do zamawiającego ma być opatrzona numerem 

referencyjnym sprawy tj. ZS.26.1.2017 

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Forma składanych dokumentów: 

1) Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa 

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć 

w formie pisemnej: 

a) ofertę (pod rygorem nieważności), 

b) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII część A. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej, podpisanych 
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bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju opisu. 

2) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

3) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w  ppkt 2, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczone 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 publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca zobowiązany jest na 

każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność 

z oryginałem" opatrzoną imienna pieczątką i podpisem lub czytelnym 

podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

3. Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane 

przez wykonawcę na skutek wezwania zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 1 

ustawy Pzp, zostaną złożone w odpowiedniej formie i zgodnie 

z wymaganiami SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone 

w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do zamawiającego (z zachowaniem właściwej 

formy] przed upływem wyznaczonego terminu 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane 

w formie ustnej bezpośredniej lub droga telefoniczną. 

6. Do porozumiewania się z wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem 



 

 

upoważniony jest: 

Kamil Dobrzyński tel. 85 715 80 13 - w sprawach proceduralnych 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Na podstawie art. 85 ust. 2 uPzp, 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 jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 

wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 uPzp). 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu 

zasad określonych w rozdziale XIV SIWZ. 

4. Do formularza oferty (wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

nr 1 do SIWZ), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy należy 

dołączyć: 

1) formularz cenowy, 



 

 

2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII dział A SIWZ, 

3) pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) należy złożyć w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w 

ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami 

internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 

na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego dokumentów. 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze 

sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo 

przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

6. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem. Zaleca się, aby 

wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w 

sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 

7.Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

8. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). 

 

Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

 

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej 

ul. Białostocka 4 

18-106 Turośń Kościelna 

OFERTA 

„Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2018r." 

postępowanie nr  ZS.26.1.2017 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2017 r. o godz. 12:00 

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.12.2017 r. godz. 12:15 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

9.Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem, wykonawcy, 



 

 

aby można było zwrócić wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę 

złożoną po upływie terminu do składania ofert. 

10.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. 

Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 

przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo 

opakowanie należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY". 

11.Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi 

być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia 

o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone 

(w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem) i/lub dokument rejestrowy (np. kopia KRS/CEiDG), z którego wynika 

uprawnienie do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie. 

12.Jeżeli wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, również zobowiązany wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnione 

informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, 

np. w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnice 

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 - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

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

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin oraz miejsce składania ofert: 

Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - prawidłowo opisanym - należy złożyć 

do dnia 12.12.2017 r. do godz. 12:00 w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej 

bezpośrednio w sekretariacie lub przesłać na adres Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, ul. 

Białostocka 4, 18-106 Turośń Kościelna. 

2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: 



 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2017 r., o godz. 12:15 w Zespole Szkół w Turośni 

Kościelnej, ul. Białostocka 4, 18-106 Turośń Kościelna (sekretariat). 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje 

wymagane w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

3.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1)kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

       3)ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji wykonawca składa 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w rozdziale VIII dział B. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek VAT i podaje tę cenę w formularzu oferty 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ). 



 

 

2. Cena oferty brutto, która posłuży Zamawiającemu do wyboru oferty najkorzystniejszej 

wynika z sumy wartości wszystkich asortymentów w formularzu cenowym dla każdej części 

zamówienia 

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

pozycji formularza cenowego przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. 

5. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 

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

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, 

polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodującej istotnych zmian w treści oferty. 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

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

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

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

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera pomyłki w 

cenie produktu polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, a powodujące istotne zmiany w treści oferty ( zmianę wartości oferty). 



 

 

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

jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 

te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami: 

1) Cena - (waga) 60% 

2) Termin płatności faktury - (waga) 40% 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

1) za kryterium „Cena" można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty w tym 

kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie 

ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach niniejszego 

kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

       najniższa oferowana cena brutto 

Ilość pkt. w kryterium „Cena" = ..................................................... x 60 

        cena brutto badanej oferty 

2) za kryterium „Termin płatności faktury" można uzyskać maksymalnie 40 

punktów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego 

przez wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności faktury podanego 

w dniach kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Ocena punktowa w ramach kryterium 

„Termin płatności faktury" zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Proponowany termin 

płatności faktury 

Liczba punktów 

przyznanych badanej ofercie 

14 dni kalendarzowych 0 

21 dni kalendarzowych 20 

30 dni kalendarzowych 40 



 

 

UWAGA: 

Minimalny termin płatności faktury wymagany przez zamawiającego 

wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Maksymalny termin płatności faktury 

akceptowany przez zamawiającego to 30 dni kalendarzowych. 

Zaoferowany przez wykonawcę krótszy niż 14 dni termin płatności 

faktury stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Zaoferowany przez 

wykonawcę dłuższy termin płatności faktury niż 30 dni jest dopuszczalny, ale nie będzie 

dodatkowo punktowany, tym samym wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury 

dłuższy niż 30 dni uzyska 40 punktów. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu 

liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą 

liczbę punktów tj.: 

Ł = C + T 

gdzie: 

Ł - łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie, 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena" 

T -liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin płatności faktury" 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną 

lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 

lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą, z zachowaniem terminu 

wynikającego z art. 94 ustawy Pzp. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed 

podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej. 

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest: 

1) podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość netto, brutto oraz 



 

 

stawkę podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik 

nr 6 do SIWZ. Wartość podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie 

podanej w ofercie lub wynikać z ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 

87 ust. 2 ustawy Pzp, 

2) najpóźniej w dniu podpisania umowy do posiadania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie o odpadach. W przypadku 

gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich 

przetwarzania powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem 

posiadającym zezwolenie w tym zakresie, 

4. Nie przedstawienie przez wykonawcę pełnych i bezbłędnych dokumentów, 

o których mowa powyżej, a także po wezwaniu do usunięcia braków 

w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy 

w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Pzp, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp. 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA 

OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

1. Wzór umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWIANIA O UDZIELNEIA ZAMÓWIENIA.  

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone 

w dziale VI ustawy Pzp. 

 



 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1. Wzór formularza oferty, 

2. Wzór oświadczenia wykonawcy, 

3. Wzór informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej 

4. Formularz cenowy (6 części) 

5. Wzór umowy. 


