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ZATWIERDZAM: 30.07.2020 r.
Dyrektor szkoły
Gabriela Malinowska

Zelów, lipiec 2020 r.
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1. TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ) zwanej dalej uPzp.
Nazwa zadania: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
CPV:
15.80.00-6 – artykuły ogólnospożywcze
2. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Załącznik nr 1: formularz ofertowo – cenowy/wykaz dostaw stanowiący
Załącznik nr 1.1
Załącznik nr 2 i 2a: Oświadczenie, że wykonawca nie spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 uPzp.
Załącznik nr 4: Wzór umowy.
3. INFORMACJE OGÓLNE
3.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
uPzp oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy.
3.2 Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści
SIWZ lub specyfikacją.
4. NAZWA, ADRES, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, STRONY
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Zelów – Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza
ul. Żeromskiego 53
97-425 Zelów
Regon 00124831
NIP 769-19-18-074
Telefon/Faks 44 634-11-32
Adres strony internetowej http://sp4zelow.pl/
Adres poczty elektronicznej: sp4zelow@interia..pl
5. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
10 ust. 1 uPzp w zw. z art. 39 ustawy Pzp. W postępowaniu zastosowanie ma procedura
uregulowana w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, tzw. ,, procedura odwrócona”.
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający oznajmia, że zamówione dostawy będą wykorzystywane do przygotowania
posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie, Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki w Kociszewie oraz dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Zelowie.
1. Sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem artykułów
żywnościowych do siedziby Zamawiającego środkiem transportu zgodnym z wymaganiami
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2019 r.
poz. 1252)
2. Podział zamówienia na części ( pakiety):
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CZĘŚĆ (PAKIET) 1 artykuły spożywcze - CPV: 15.80.00.00-6
3. Szacunkowe ilości oraz asortyment artykułów żywnościowych przedstawiono
w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być
zmniejszony lub zwiększony odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego nie więcej niż
30% wartości szacunkowej przewidzianej w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje prawo do
roszczeń finansowych z tego tytułu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad
ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego
dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar
pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia reklamacji. Jeśli
Wykonawca nie uzna reklamacji, pobraną próbkę wadliwego towaru Zamawiający dostarczy
w ciągu 3 godz. do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, w celu wydania
orzeczenia co do jakości dostarczonego towaru. W przypadku niezakwestionowania przez
SSE próbki towaru koszt badań poniesie Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez
SSE zasadności reklamacji badanej próbki koszty badania obciążają Wykonawcę. Jeśli
Wykonawca uzna reklamację, zakwestionowany towar będzie zwrócony Wykonawcy
i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty
poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. Zamawiający
wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały ważne terminy
przydatności do spożycia. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczany asortyment
w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin przydatności do spożycia znajdujący
się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w chwili dostawy nie będzie
krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta. Dostarczone produkty
spożywcze muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać
wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać
obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno – epidemiologiczne, a także muszą być
przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość.
Dostarczane produkty spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie
posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego.
W przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji złożonej przez Zamawiającego ma on
możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających
z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą
na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia lub w czasie bieżącej dostawy,
którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 24
godzin od momentu zawiadomienia.
6. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w każdy
dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 11.00, własnym środkiem
transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu Zamawiającego.
Dokładny termin dostawy towaru do szkoły będzie określał Zamawiający. Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynu żywnościowego znajdującego się
w budynku szkoły. Upoważnieni pracownicy będą dokonywać odbioru towaru pod względem
ilościowo – wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać
sprawdzenia zgodności cen z formularzem cenowym. Dostarczone produkty spożywcze
muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę. Dostawy mięsa i przetworów
mięsnych powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych
z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych,
czystych i nieuszkodzonych. Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia
i pleśni. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych
opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę
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przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Towar dostarczany
przez Wykonawcę zawsze będzie pierwszego gatunku oraz dostarczany asortyment winien
być dobrej jakości oraz spełniać, w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę części
zamówienia, wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7. Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz
Zamawiającego żywnością, muszą posiadać aktualne, określone przepisami o chorobach
zakaźnych i zakażeniach orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych
o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do okazania
w razie potrzeby wszystkich niezbędnych badań Zamawiającemu.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej na
zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanych produktów ze względu na zwiększenie
lub zmniejszenie liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.
9. Zamawiający przewiduje w okresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
oraz przerw świątecznych przerwę w zamawianiu dostaw określonych w zamówieniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tylko na pełne części.
Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
10. Strony ustalają, iż w okresie trwania zawartej umowy podana cena jednostkowa artykułu
może ulec zmianie nie częściej niż raz na kwartał, o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszane przez prezesa GUS. Wzrost tego wskaźnika nie większy niż 0,5%
nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost wartości umowy.
11.Wskazane w formularzu ofertowo - cenowym (załącznik 1.1 do SIWZ) ilości należy
traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości
przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby
będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość zakupionych artykułów w okresie
obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w formularzu ofertowo cenowym (załącznik 1.1 do SIWZ), Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych
zakupów artykułów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz
Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.
12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w dostarczeniu artykułów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 –
w wysokości 20 % ceny brutto zamawianych artykułów, za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10 % ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1,
3) za niedostarczenie produktu właściwego w terminie o którym mowa w § 3 ust. 5
w wysokości 1000 zł za każdy brak realizacji zamówienia.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z ceny faktury Wykonawcy na podstawie noty
księgowej, składając stosowne oświadczenie.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7.1 Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 01.09.2020 r.
7.2 Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2020 r. (z wyłączeniem dni wolnych
wynikających z organizacji roku szkolnego)
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
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1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
3)zdolności techniczne lub zawodowe;
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
8.2 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia/nie spełnia.
8.3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
9. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Ocena zaistnienia lub braku podstaw do wykluczenia zostanie
dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
10.1 Oferty indywidualne (Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia):
ETAP SKŁADANIA OFERT
1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b
uPzp) oraz nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 uPzp) (wg załącznika nr 2 i 2a do SIWZ) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
nie podlega wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
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finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 uPzp).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; 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 (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp winno być składane w oryginale - zgodnie z §14
pkt. 1 w związku z §5 pkt. 10 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 r. poz. 1126). W związku
z powyższym, Zamawiający nie uzna oświadczenia, o którym mowa wyżej złożonego w innej
formie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.2 Oferty wspólne ( konsorcjum/ spółka cywilna)
1)Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
2)Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3)Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej.
4)Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp.
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5)Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy
składający ofertę wspólną.
6)Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej)
Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
10.3 Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 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 r. poz. 1126).
11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH
W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ
PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
11.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać za
pośrednictwem:
a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188tj.)
b) osobiście
c) tel./faksem 44 634 11 32
d) drogą elektroniczną (e-mail, adres: sp4zelow@interia.pl )
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w pkt 4 SIWZ.
11.2 Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. faksem i przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub
pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 3 uPzp, ze względu na konieczność zachowania formy tych dokumentów
i oświadczeń przewidzianej w rozporządzeniu 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 r. poz. 1126) lub przepisów
Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
11.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 t.j.), każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę lub na
7

podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
11.5 Osoby uprawnione do informacji:
- w zakresie formalno – prawnym oraz zakresie przedmiotu zamówienia – Danuta Słomian
tel.; 606 232 933; 44 634 11 32.
11.6 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dyrektor Szkoły.
11.7 Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności
w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 4 SIWZ.
11.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1 Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
13.2 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.
13.3 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.
13.4 Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 uPzp).
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami niniejszej
specyfikacji.
14.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
14.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
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Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
14.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
14.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej
formie z niniejszą SIWZ.
14.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby.
14.7 Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowo-cenowy wg załącznika nr 1.1 do SIWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu wg załącznika nr 2 i 2a do SIWZ;
3) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy),
4) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy,
5) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo do podpisywania oferty - osób
składających podpisy w imieniu wykonawcy, dołączenia umowy regulującej współpracę
członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli oferta składna jest przez
konsorcjum lub spółkę cywilną), odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
14.8 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
14.9 Każdą stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę
podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny
sposób.
14.10 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania (art. 84 ust.
2 uPzp).
14.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania
ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty,
z dopiskiem: „Zmiana oferty”.
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14.12 Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14.13 Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne
zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.
14.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem
swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury
przetargowej z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
14.15 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
14.16 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie pełnomocnictwa
to pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w pkt. 10.2 ppkt. 1-3 SIWZ.
15. SKŁADANIE OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 53,
97-425 Zelów – sekretariat - w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

10.08.2020 r.

godz. 10.00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
"Gmina Zelów – Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów”
Oferta w postępowaniu na:
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4
im. H. Sienkiewicza w Zelowie
SP4.3601.8.2020
Nie otwierać przed dniem: 10.08.2020 r. godz. 10.15.
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Wymagane jest przesłanie ofert pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2188 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca pod adres:
Gmina Zelów, Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie, ul. Żeromskiego
53, 97-425 Zelów (sekretariat).
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16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
16.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 53,
97-425 Zelów, w gabinecie wicedyrektora (pok. nr 17).
w dniu

10.08.2020 r.

godz. 10.15

16.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące (art. 86 ust. 5 uPzp):
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w
ofertach.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
17.1 Należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia.
17.2 Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
17.3 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu
o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 t.j.) poprzez
wskazanie w formularzu oferty ceny za wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 1.1– 1.7 do
SIWZ).
17.4 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty (w tym podatki, koszty
utylizacji odpadów oraz inne opłaty), które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
17.5 Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
17.6 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści art. 87 ust. 2
uPzp.
17.7 Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie
odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 uPzp.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST
MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE
KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO
NAJMNIEJ WAŻNEGO
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18.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
1) cena ( waga 60% )
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60
obliczone według wzoru:
„Pc” :

Najniższa cena oferowana brutto x 60 pkt
Cena oferty badanej brutto

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
2) Czas realizacji zamówienia- w ciągu maksymalnie 24h od momentu otrzymania
zawiadomienia od zamawiającego o konieczności dostarczenia artykułów
spożywczych(waga 40% )
Kryterium – „czas zamówienia ” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za
skrócenie czasu na dostarczenie zamówienia w następujący sposób:
„Pg” : - czas realizacji zamówienia maksymalnie 24 h – 0 pkt
- czas realizacji zamówienia maksymalnie od 18 h do 23 h– 40 pkt
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „czas zamówienia”
Zamawiający do oceny kryterium „czas zamówienia” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3)

Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pg
P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Czas realizacji zamówienia”
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę
danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
18.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta
w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
18.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie
zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania
wyników.
18.4 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
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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.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.
19.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania
umowy w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym
w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zgodnie z art. 139 i 140 uPzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej,
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
5) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp,
b) zgodnie z treścią art. 140 uPzp w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.
19.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona czynności
określonych w art. 92 uPzp.
19.4 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zawarcie umowy następuje w terminie
i na zasadach określonych w art. 94 uPzp.
19.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
19.6 Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych (art. 95 uPzp).
19.7 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających podpisy
pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy
z Zamawiającym (np. pełnomocnictwo) (jeżeli dotyczy).
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20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
20.1 Informacje ogólne:
1) Środki ochrony prawnej 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 uPzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3) Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 uPzp,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
20.2 Informacja o nieprawidłowościach:
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
20.3 Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opis przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 uPzp.
20.4 Skarga do sądu:
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach i warunkach określonych w art. 198a i
następnych uPzp.
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21. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ
OFERTĘ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
22. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 UPZP
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
uPzp.
23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE
WARUNKI,
JAKIM
MUSZĄ
ODPOWIADAĆ
OFERTY
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
Adres strony internetowej: http://sp4zelow
Adres poczty elektronicznej: sp4zelow@interia.pl
25. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZANIE W WALUTACH
OBCYCH.
Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.
26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. PODWYKONAWCY
Wykonawca może powierzyć wykonanie prac podwykonawcom (zgodnie z zapisami
umowy).
27.1 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców
(wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w załączniku nr 2).
27.2 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
28. GRUPA KAPITAŁOWA
28.1 Definicja grupy kapitałowej:
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1. Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.
28.2 Definicja przedsiębiorcy:
1. Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną mniemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu o ochronie konkurencji
i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369
t.j.).
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję
oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
28.3 Definicja przejęcie kontroli:
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w
szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w
zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

16

29. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA, WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
29.1. Protokół postępowania
1) Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą:
,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 t.j.)” i
dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielnie spięte. 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.
4) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPzp lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
29.2. Wyjaśnienie treści SIWZ
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2) Zamawiający jest zobowiązany do wyjaśnienia treści SIWZ na zasadach określonych w art.
38 uPzp.
3) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ i zamieści ich treść na stronie internetowej.
4) Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
5) Pytania należy kierować w godzinach pracy Szkoły od poniedziałku do piątku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie; od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 14:00.
6) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację
o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej.
29.3. Zmiana treści SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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2) Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
(zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp).
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz udostępni tę informację na stronie internetowej (zgodnie z art. 38 ust. 6
uPzp).
30. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
30.1 Wykonawcy mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzenia
postępowania z wyjątkiem dokumentów spełniających warunki określone w pkt. 26 SIWZ i
opisanych: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz.
419 t.j.)”.
30.2. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
2) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
3) Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
4) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
5) Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.
6) Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty.
7) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania
30.3 Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie
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przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze
oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.
31.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w prowadzonym postępowaniu.
32. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY
32.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych
we wzorze umowy, będącej załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(wg załącznika nr 4 do SIWZ).
32.2 ZMIANA UMOWY
1. Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiana danych Wykonawcy (np. adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia
podmiotowego po stronie Wykonawcy,
b)obniżenie cen producenta lub zastosowanie promocyjnej zniżki cen, Zamawiający zastrzega
sobie prawo zakupu asortymentu po cenach odpowiednio obniżonych,
c) podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu
dostawy, nazwy własnej produktu, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o
wyższej jakości, lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach
charakterystycznych przy zachowaniu ceny oferowanej dla danego produktu na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego,
d) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
zamówienia, możliwość dostarczenia odpowiednich towarów objętych umową, o parametrach
nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej towaru,
e) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne)
mogą ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw.
4. W innych przypadkach, gdy Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego
zamówienia bądź inne postanowienia Umowy ze względu na nowe okoliczności, o których
nie wiedział zawierając Umowę.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do ich
wprowadzenia.
33. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l 119 z
04.05.2016, str.1), dalej „RODO” , informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H.
Sienkiewicza, ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów
tel./ fax 44 634 11 32 , email: sp4zelow@interia.pl http://sp4zelow.pl/
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SP4.3601.8.2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.1579 i 2018 ), dalej
„ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ,zgodnie zart.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będę podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia***
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17ust.3 lit .b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
-prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art.20 RODO:
_____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
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*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
na: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4
im. H. Sienkiewicza w Zelowie
CZĘŚĆ (PAKIET) 1 – Artykuły ogólnospożywcze
1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa…………………………………………………………………………………...….…
Siedziba………………………………………………………………………………….........
nr telefonu/faksu………………………………………………………….…..…………….…
NIP……………………………………………………………………………………..……..
REGON…………………………………………………………………………….……..….
www……………………………………………………………………………………….….
e-mail………………………………………………………………………………..…….......
2. Dane dotyczące zamawiającego:
Gmina Zelów – Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza
ul. Żeromskiego 53
97-425 Zelów
Regon 00124831
NIP

769-19-18-074

Telefon/Faks

44 634-11-32

Adres strony internetowej http://sp4zelow.pl/
Adres poczty elektronicznej sp4zelow@interia..pl
3. Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z poniższą tabelą w następujący sposób:
1. dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
2. 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,
3. 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,
4. dostarczać produkty pierwszego gatunku,
5. dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania
jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach,
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posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia
(produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące)
6. dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i
HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych,
7. realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do
przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
8. 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),
9. dostarczać podany w tabeli asortyment pięć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do godziny 11:00
lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu
ofertowym), 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,
10.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.
(wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)
4.
Sposób obliczania wartości brutto: cena jednostkowa netto x %VAT= cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Nazwa towaru
(artykułu) (podane
w treści nazwy
pochodzenia art. nie
L.p.
są bezwzględnie
obowiązujące,
dopuszcza się art.
równoważne
jakością lub lepsze )
-1-

-2-

J.m.

Ilość

-3-

-4-

Cena
Wartość Stawka
Cena
Wartość
jednostkowa netto
podatku jednostkowa brutto
netto (zł)
(zł)
VAT
brutto (zł)
(zł)

-5-

1

Barszcz biały (0,5l.)

szt.

60

2

Chrzan tarty
naturalny (190g)

szt.

10

3

Cukier biały kryształ
1kg

kg

160

4

Cukier waniliowy
20g

szt.

20

5

Groszek konserwowy
400g

szt.

40

6

Groch łuskany (1kg.)

kg

20

7

Fasola Jaś (1kg.)

kg

20

-6-

-7-

-8-

-9-
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8

Kasza jęczmienna
(1kg.)

kg

160

9

Kasza gryczana
(1kg.)

kg

20

10

Koncentrat
pomidorowy (190g.)
Pudliszki lub
podobny

szt.

260

11

Kompot owocowy
(900ml.)

szt.

120

12

Pomidory w puszce
(400g.)

szt.

230

13

Sól jodowana

kg

100

14

Kwasek cytrynowy
(50g.)

szt.

20

15

Kminek

szt.

20

16

Majeranek suchy
otarty

szt.

100

17

Kukurydza
konserwowa (400g.)

szt.

40

18

Oregano 10g

szt.

70

19

Liść laurowy

szt.

30

20

Bazylia

szt.

80

21

Tymianek

szt.

80

22

Lubczyk

szt.

30

23

Zioła prowansalskie

szt.

80

24

Gałka muszkatołowa

szt.

40

25

Pieprz biały mielony
(15g.)

szt.

40

26

Pieprz czarny
mielony (20g.)

szt.

160

27

Pieprz ziarnisty

szt.

20

24

28

Pieprz cytrynowy
(20g.)

szt.

20

29

Curry

szt.

40

30

Koperek suszony

szt.

20

31

Papryka mielona

szt.

80

32

Cynamon mielony
20g

szt.

20

33

Mąka ziemniaczana

kg

20

34

Olej rzepakowy z
pierwszego tłoczenia
typu Kujawski lub
podobny

l.

170

35

Oliwa z oliwek 1l.

l.

5

36

Drożdże (100g.)

szt.

20

37

Makaron świderki
(mąka Durum 1kg.)

kg

140

38

Makaron spagetti
(mąka Durum 1kg.)

kg

180

39

Pieprz ziołowy

szt.

30

40

Maka pszenna

kg

120

41

Ogórek konserwowy
(0,9l.)

szt.

180

42

Musztarda (190g.)

szt.

20

43

Mieszanka warzyw
suszonych 5składnikowa (80g.)

szt.

10

44

Makaron rurki (mąka
Durum 1kg.)

kg.

70

45

Makaron kokardki
(mąka Durum 1kg.)

kg

70

46

Majonez - skład
naturalny (typu
Kielecki 700g.)

szt.

40

25

47

Przyprawa rozmaryn
suszony

szt.

50

48

Przyprawa cząber

szt.

30

49

Rodzynki 100g.

szt.

50

50

Ryż biały
długoziarnisty 1kg.

kg

40

51

Ryż biały
długoziarnisty
paraboli 1kg.

kg.

120

52

Filety śledziowe bez
skóry - solone 1kg.

kg

45

53

Sok owocowy z
dzióbkiem (300ml.,
do 12g. cukru/100g.
produktu)

szt.

2000

54

Ziele angielskie

szt.

40

55

Sok owocowy w
kartoniku (200ml. do
12g. cukru/100g.
produktu)

szt.

4000

56

Margaryna miękka
kubełkowa (250g.)

szt.

20

57

Przyprawa
uniwersalna do
potraw - skład
naturalny bez glutenu
- typu Vegeta Natur
500g. lub podobna

szt.

40

58

Przyprawa Imbir

szt.

20

59

Fasola biała,
czerwona
konserwowa

szt.

30

60

Buraczki czerwone
tarte - bez
konserwantów - typu
Rolnik 900ml. lub
podobne

szt.

180
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61

Przyprawa Kurkuma

szt.

30

62

Przyprawa do mięs
bez glutaminianu
sodu i bez
konserwantów - typu
Prymat 75g. lub
podobna

szt.

60

63

Szczaw konserwowy
w słoiku 320ml. typu Rolnik lub
podobny

szt.

80

64

Pieprz kolorowy
ziarnisty

szt.

20

65

Sos sojowy ciemny
150ml. bez
glutaminianu sodu

szt.

10

66

Ocet jabłkowy
500ml.

szt.

10
RAZEM:

Kryterium: Czas realizacji zamówienia*:
- czas realizacji zamówienia maksymalnie 24 h – 0 pkt
- czas realizacji zamówienia maksymalnie od 18 h do 23 h– 40 pkt

* niepotrzebne skreślić

5. Wykonawca oświadcza ponadto, iż
1) posiada wdrożony bądź wdraża* system

HACCP

2) oferowane produkty spożywcze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z
ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019
poz.1252 z późn. zm.)
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* podkreślić właściwe

6. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem (zapoznaliśmy)się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie
wnoszę do niej uwag,
2) gwarantuję(gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z
treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową:
a) cena netto w wysokości ........................................................... złotych (słownie
złotych:......................................................................................................).
+ VAT tj. (……………………………..…..%)
b) cena brutto wynosi ....................................................................... złotych (słownie
złotych: ........................................................................................................
7. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia oraz podatki obowiązujące na terenie Polski, w tym podatek VAT i została
wyliczona w oparciu o opis podany w punkcie 17 SIWZ
1) oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia – do 31 grudnia 2020
roku.
2) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
3)

akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku 4

4)
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego
5)
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ] *,
* podkreślić właściwe

6)
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
7)
Oświadczam, iż wybór oferty będzie /nie będzie* prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy Pzp
* podkreślić właściwe

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
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(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
............................................................................................. (wypełnia Wykonawca)

* *

Wyjaśnienie: Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczenia wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
* *

a) Wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
b) mechanizmów odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

8) Oświadczam, że jestem (podkreślić odpowiednio, jeżeli dotyczy):
a) małym

lub

średnim

przedsiębiorcą

(definicja

małych

i

średnich

przedsiębiorstw zgodnie z Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)
b) wykonawcą z innych państw Unii Europejskie
c) wykonawcą z państw niebędących członkami Unii Europejskiej

8. Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią / nie stanowią* tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania :
* podkreślić właściwe

L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
do

1.
2.
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9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*
1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str.
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

*niepotrzebne skreślić

Podpis(y):____

…………………………………….
Miejscowość i data

……….……….…………………………
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)oraz pieczęć
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SP4.3601.8.2020

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Zelów - Szkoła Podstawowa nr 4
im. H. Sienkiewicza reprezentowana przez
p. Gabrielę Malinowską – Dyrektora
Adres Szkoły:
ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów
Wykonawca:
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
………..…………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4
im. H. Sienkiewicza w Zelowie
prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. H. Sienkiewicza reprezentowaną przez
p. Gabrielę Malinowską – Dyrektora Szkoły –
adres Szkoły : ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów,
oświadczam, co następuje:
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – polegam na zasobach
następującego/ych
podmiotu*/ów
/
nie
polegam
na
zasobach
podmiotów*:
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..……………,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………… (wskazad
podmiot i określid odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu jeżeli dotyczy).
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
*Niepotrzebne skreślid

…………….…….……. (miejscowośd), dnia ………….

……………………..…………………………………
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) oraz pieczęd
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Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
SP4.3601.8.2020
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Zelów - Szkoła Podstawowa nr 4
im. H. Sienkiewicza reprezentowana przez
p. Gabrielę Malinowską – Dyrektora
Adres Szkoły:
ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów
Wykonawca:
……………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………..
………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4
im. H. Sienkiewicza w Zelowie
prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. H. Sienkiewicza reprezentowaną przez
p. Gabrielę Malinowską – Dyrektora Szkoły –
adres Szkoły : ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów,
oświadczam, co następuje:
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1)

Oświadczam, że podlegam /nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt.1.

*niepotrzebne skreślid

2)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podad mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
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okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………
……...........………………………………………………………………………………………………………………….……………

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podad pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia.
*UWAGA: zastosowad tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwośd, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp+

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podad pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG),
nie
podlega/ą
wykluczeniu
z
postępowania
o udzielenie zamówienia.
Podwykonawcy
zamierzam
powierzyd
następującą
cześd
zamówienia
…………………………………………………………………… (wskazad częśd zamówienia realizowana przez podwykonawcę
jeżeli dotyczy)
Wartośd lub procentowa częśd zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: …………………………………………………………………

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.

…………………………………………
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
oraz pieczęd

Uwaga: Jeżeli dany punkt oświadczenia nie dotyczy Wykonawcy składającego oświadczenie należy go
przekreślid .
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Załącznik nr 3 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SP4.3601.8.2020

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Zelów – Szkoła Podstawowa nr 4
im. H. Sienkiewicza reprezentowana przez
p. Gabrielę Malinowską – Dyrektora
Adres Szkoły:
ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
………..…………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

INFORMACJA
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4
im. H. Sienkiewicza w Zelowie
prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. H. Sienkiewicza reprezentowaną przez
p. Gabrielę Malinowską – Dyrektora Szkoły –
Oświadczam (y), że należę / nie należę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp
W związku z tym, że należę do grupy kapitałowej, składam listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitalowej.*
1.
.......................................................................
2.
........................................................................
* niepotrzebne skreślić

………………………..…………………….
miejscowość, data
…………………….………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
oraz pieczęć
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
WZÓR

SP4.3601………..
Umowa nr ---/2020
Zawarta w dniu …………………..….. 2020 r. w Zelowie, pomiędzy:
Gminą Zelów reprezentowaną przez mgr Gabrielę Malinowską - Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 4 w Zelowie, ul. Żeromskiego 53, działającą na podstawie Pełnomocnictwa
Burmistrza Zelowa z dn. 04.06.2019 r. Nr Og. 0052.5.2019, zwaną dalej w treści umowy
Zamawiającym, przy kontrasygnacie księgowej Referatu Oświaty, Kultury, Sportu
i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Zelowie – Pani Justyny Krawczyk, działającej na
podstawie pełnomocnictwa Skarbnika Gminy nr Og.077.5.2017
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez zwaną w treści umowy Wykonawcą, zawarta została umowa
w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę artykułów żywnościowych
do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie o następującej
treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem do Zamawiającego, w okresie od
dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.,
produktów żywnościowych, zwanych dalej „produktami”, określonych w załączniku nr 1 do
umowy.
2. W ramach zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do kupna produktów określonych
rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 1 do umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia
w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od
zamawianych z zastrzeżeniem ust 4. W przypadku, gdy ilość zakupionych artykułów
w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w formularzu
ofertowo - cenowym (załącznik 1.1- SIWZ)
Zamawiający ma
prawo odstąpić od
dalszych zakupów artykułów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań
na rzecz Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej na
zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanych produktów ze względu na zwiększenie
lub zmniejszenie liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej, jednak
nie więcej niż 30 % szacowanej w SIWZ ilości dostaw.
5. Zamawiający przewiduje w okresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i przerw świątecznych przerwę w zamawianiu dostaw określonych w zamówieniu.
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§ 2 Zamawianie i dostarczanie przedmiotu umowy

1. Produkty będą zamawiane przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy na podstawie
zgłoszenia przekazanego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Zamówienie powinno określać rodzaj (nazwę) i ilość zamawianych artykułów.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły po cenach jednostkowych podanych
w załączniku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły w dni robocze w godzinach 6.00-11.00 w
czasie ………….. godzin od złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca będzie na własny koszt dostarczał i dokonywał wyładunku artykułów do
pomieszczeń Zamawiającego siłami Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest na czas transportu zabezpieczyć artykuły w taki sposób, by
nie dopuścić do ich uszkodzenia. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o braku możliwości zrealizowania
dostawy w określonym terminie.
8. Środki transportu, którymi będą dostarczane artykuły, powinny spełniać wymogi określone
w obowiązujących przepisach prawa.
9. Odbiór artykułów odbywać się będzie na podstawie pisemnego potwierdzenia odbioru.
10. Potwierdzenie odbioru, o którym mowa w ust. 9 powinno zawierać: 1) rodzaj (nazwę)i
ilość dostarczonych artykułów, 2) cenę netto, cenę brutto dostarczonych artykułów , podatek
VAT.

§ 3 Jakość przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się, że artykuły muszą być wyprodukowane opakowane
i dostarczone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w przepisach krajowych
i unijnych dotyczące produktów żywnościowych .
2. Szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych artykułów, w tym wymagania
w zakresie znakowania i opakowań, terminów przydatności do spożycia, zawiera załącznik nr
1 do umowy.
3. Dostarczone artykuły muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku
polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, data spożycia winna być na opakowaniu

37

( z zastrzeżeniem, że w momencie dostawy minimalny termin ważności towaru wynosi
minimum połowę okresu ważności przydatności do spożycia).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w momencie dostawy aktualnych
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków sanitarno – epidemiologicznych
związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż
niezwłocznie okaże je Zamawiającemu.
5. Jeżeli Zamawiający przy odbiorze artykułów stwierdzi, że jakość i/lub ilość jest niezgodna
ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) Wykonawca w czasie 2 godzin od
zgłoszenia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie
spisanego protokołu) dostarczy artykuł właściwy po uzgodnieniu z Kupującym.
§ 4 Cena i płatność
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy według ilości szacunkowych zamawianych dostaw
wskazanych w ofercie wynosi ................................. zł brutto, (słownie zł brutto:
.........................................................), netto ….……................zł (słownie zł netto:
...................................................…).
2. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy obowiązywać będą przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. Strony ustalają, iż w okresie trwania zawartej umowy podana cena jednostkowa artykułu
może ulec zmianie nie częściej niż raz na kwartał, o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS. Wzrost tego wskaźnika nie większy niż 0,5
% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost wartości umowy.
4. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość
zobowiązania Zamawiającego, wynikającą z niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 1 ust. 4
umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę w oparciu o potwierdzenia odbioru, o których mowa w § 2 ust. 9.
6. Faktury za artykuły wystawiane będą na:

Nabywca – Gmina Zelów ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów NIP 769-20-51-648
Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów

6. Za dostarczone artykuły Zamawiający zapłaci w terminie do 14 dni od daty otrzymania
faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
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§ 5 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w dostarczeniu artykułów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 –
w wysokości 20 % ceny brutto zamawianych artykułów, za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10 % ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1,
3) za niedostarczenie produktu właściwego w terminie o którym mowa w § 3 ust. 5 w
wysokości 1000 zł za każdy brak realizacji zamówienia,.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z ceny faktury Wykonawcy na podstawie noty
księgowej, składając stosowne oświadczenie.

§ 6 Zmiana warunków umowy.
1.Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
2.

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach:
a) zmiana danych Wykonawcy (np. adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia
podmiotowego po stronie Wykonawcy,
b)obniżenie cen producenta lub zastosowanie promocyjnej zniżki cen, Zamawiający zastrzega
sobie prawo zakupu asortymentu po cenach odpowiednio obniżonych,
c) podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu
dostawy, nazwy własnej produktu, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o
wyższej

jakości,

lepszych

parametrach

lub

innych

korzystniejszych

cechach

charakterystycznych przy zachowaniu ceny oferowanej dla danego produktu na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego,
d) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
zamówienia, możliwość dostarczenia odpowiednich towarów objętych umową, o parametrach
nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej towaru,
e) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne) mogą ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw.
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3. W innych przypadkach, gdy Zamawiający

postanowił zmienić zakres realizowanego

zamówienia bądź inne postanowienia Umowy ze względu na nowe okoliczności, o których
nie wiedział zawierając Umowę.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę,

nie

stanowią jednocześnie

zobowiązania Zamawiającego do

ich

wprowadzenia.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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