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Juchnowiec Górny, 07 sierpnia 2012 r. 

 

 

Nr sprawy ZSJG.34.2.2012 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

na przygotowanie i dostawę obiadów od 03.09.2012 r. do 30.11.2012 r. o wartości 

szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, 

tel. (85) 7196678, faks (85) 7195700 e-mail: juchnowiec@wp.pl 

poniedziałek – piątku 7.30-15.30 

 

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym. Przedmiotem zamówienia jest 

przygotowanie i dostawa własnym transportem w termoizolacyjnych pojemnikach obiadów 

dwudaniowych wraz z napojem dla uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  

w Juchnowcu Górnym od 03.09.2012 r. do 30.11.2012 r. o wartości szacunkowej zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.  

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 

Nr CPV: 55.32.10.00-6 usługi przygotowania posiłku 

Nr CPV: 55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół 

 

 

 

 

 Zatwierdzam: 

 

   Dyrektor  

Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym 

mailto:zampubl@dobrzyniewo.pl
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1. Opis przedmiotu zamówienia. 

a. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa obiadów dla dzieci i uczniów  

w łącznej ilości 200-250 sztuk dziennie w okresie od 03.09.2012 r.  

do 30.11.2012 r. zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego. 

b. Żywienie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej 

od 03.09.2012r. do 30.11.2012r. (ok.64 dni). Z przygotowania i dostawy posiłków 

wyłącza siędni wolne od nauki szkolnej przerwy świąteczne, ferie oraz inne dni wolne 

od nauki.Obiady będą dowożone do Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym 

 - około 200  - 250 obiadówdziennie z tego około 115 - 165 porcji normalnych 

 i 85 porcji małych; 

c. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co 

oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie 

mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub 

podstawą odmowy wykonania zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w 

zależności od ilości osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do 

wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.  

W/w ilości zostały oszacowane na podstawie ilości posiłków wydawanych w rokuszkolnym 

2011/2012 i mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzebZamawiającego. 

 

2.Szczegółowe wymagania dotyczące posiłków.  

Każdy posiłek będzie się składał z dwóch ciepłych dań tj.: Pierwsze danie - zupa, Drugie 

danie - danie mięsne z kaszą, ryżem, ziemniakami (zamiennie), makaron, dania mączne 

(pierogi, kopytka, placki itp.) oraz surówki lub jarzyny.  

Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków: 

Porcja normalna 

- zupa - co najmniej 300 ml;  

- danie mięsne - co najmniej 80 gram;  

- ryż , makaron z owocami, serem - co najmniej 350 gram;  

- pieróg, racuchy, itp. - co najmniej 200 gram;  

- placki ziemniaczane, bigos, fasolka - co najmniej 250 gram;  

- gulasz itp. - co najmniej 120 gram;  

- kasza, ryż, ziemniaki - co najmniej 150 gram;  

- surówka lub jarzyna - co najmniej 80 gram;  

- kompot - 150 ml z produktów świeżych i wartościowych. 

Porcja mała 

-  zupa - co najmniej 130 ml;  

- danie mięsne - co najmniej 50 gram;  

- ryż , makaron z owocami, serem - co najmniej 175 gram;  

- pieróg, racuchy, itp. - co najmniej 100 gram;  

- placki ziemniaczane, bigos, fasolka - co najmniej 100 gram;  

- gulasz itp. - co najmniej 60 gram;  

- kasza, ryż, ziemniaki - co najmniej 75 gram;  

- surówka lub jarzyna - co najmniej 50 gram;  

- kompot - 100 ml z produktów świeżych i wartościowych. 

3.Wytyczne dotyczące dostawy: 
a. dostawca każdorazowo zobowiązany jest zapewnić dowóz przedmiotu zamówienia 

zgodnie z normami HACCP; 
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b. posiłki należy dostarczać w ściśle określonych godzinach uzgodnionych z dyrektorem 

szkoły; 

c. obiady muszą być zgodne z jadłospisem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; 

d. dostawca zapewnia termosy do przewozu posiłków gwarantujące utrzymanie 

odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw; 

e. dostawca dostarcza posiłki w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami; 

f. dostawca zabiera jednorazowe naczynia i pozostałości posiłków w dniu świadczenia 

usługi; 

g. dostawca przechowuje próbki posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

h. do każdej dostawy należy dołączyć dokument potwierdzający ilość dostarczonych 

obiadów; 

i. informacja o ilości posiłków w danym dniu będzie przekazywana wykonawcy  

w formie telefonicznej przez zamawiającego (intendenta szkoły) najpóźniej do 

godziny 15.00 w dniu poprzedzającym świadczenie usługi. 

4.Podane ilości posiłków stanowią ilość przewidzianą do dostarczenia w terminie realizacji 

umowy. Zamawiający informuje, iż w rzeczywistości w zależności od potrzeb ilości te 

mogą być mniejsze. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego. 

5.Posiłki muszą być sporządzone i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej  

i sanitarnej dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych 

posiadających aktualne terminy ważności. Wyklucza się mięso i przetwory z puszek 

konserwowych.  

6. Zakres zamówienia obejmuje wliczone w cenę posiłku: transport, dostawa, zapakowanie 

posiłków w naczynia jednorazowe w miejscu przyrządzenia, hermetycznie zamknięte  

i ich dostarczenie transportem Wykonawcy wraz z odpowiadającą im ilością 

jednorazowych sztućców oraz worków na zużyte jednorazowe naczynia i pozostałości 

posiłków. 

7. Wykonawca dostarczać będzie sporządzone posiłki samochodem przystosowanym do 

świadczenia usług cateringowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i 

transportu posiłków zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w 

szczególności: Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 

U. Nr 171 poz. 1225 z późn. Zm.), Rozporządzeniu (UE Nr 825/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28.04.2004 r.  w sprawie higieny środków spożywczych ( 

Dz. U. UE  nr 139 z dnia 30.04.2004 r.) oraz innych obowiązujących przepisów w 

zakresie żywienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstających w związku z 

realizacją zamówienia. 

 

10. Zamówienia częściowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

11. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

12.  Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. 

13. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji internetowej. 
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14. Dynamiczny system zakupu. 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupu. 

15. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od 03.09.2012 r. do 30.11.2012 r.  

zwyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej przerwy świąteczne, ferie oraz inne dni wolne 

od nauki. 

16. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

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

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia wiedzę  

i doświadczenie; 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania niniejszego zamówienia, 

d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia, 

e) nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych przepisem 

art.24 ust.1 

f) złożą przygotowaną ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji. 

2. Ocenione i porównane zostaną jedynie oferty, uznane przez Zamawiającego jako zgodne z 

wymogami i dokumentami postępowania przetargowego. 

3. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. 

4. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg spełnia/ nie spełnia. 

 

17. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału postępowania: 

1. W celu wykazania że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz posiada uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności na podstawie art. 24 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniaPrezesa Rady 

Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądaćZamawiający 

od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający 

wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1.1. Wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącymZałącznik Nr 1 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonych 

działalności i czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. (Załącznik nr 2) 

1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych (z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy  

w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  

a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania) oraz 

zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 2 (firma nie znajduje się w stanie likwidacji oraz  

w stosunku do niej nie ogłoszono upadłości (Załącznik Nr 3); 
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1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEiIDG wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

1.5. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik Nr 5 

1.6. Zaświadczenie (decyzja, postanowienie) wydane przez właściwego Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zezwolenia na produkcję i obrót 

żywności. 

1.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 

właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.   

Dokumenty dodatkowe: 

1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; (Załącznik nr 6) 

2. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 

ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

3. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) oraz  

w przepisach wykonawczych; 

4. oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w ustawie z dnia 25.08.2010 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010r. nr 136 poz 914, tekst 

ujednolicony) Załącznik nr 7; 

5. Decyzję Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu 

posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1.3), składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
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upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo 

reprezentowaniaw postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się zostanie wybrana, zamawiający przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Oferta 

winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 17 - 1.1.; 1.6.; 1.7. dla każdego 

Wykonawcy z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

20. Wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

21. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

22. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Wymagania podstawowe. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 

jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

być podpisane przez wszystkie te osoby. 

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 

(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby 

do tego upoważnione.     

5. Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny zostać sporządzone wg wzorów 

dołączonych do niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie wraz z podpisem osoby 

podpisującej ofertę 

9. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i spięte w sposób trwały. 

10. Wymagane dokumenty i oświadczenia, muszą być złożone w formie oryginałów 

lubkopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
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11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopiidokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 

dokumentu jestnieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

23. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, 

b) OŚWIADCZENIE Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, 

c) OŚWIADCZENIE Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania   

w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1. ustawy, sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 

d)  Zaakceptowany jadłospis Załącznik Nr 4 

e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy: 

- upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 

z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

- Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamowienia, (dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego), 

f) pozostałe dokumenty wymienione w punktach 17, 

g)pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 

24. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

25. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 a) w kwestiach procedur zamówień publicznych Monika Napiórkowska i Elżbieta Maciejuk, 

tel. 85 719 66 19, poniedziałek – piątek 8.00-14.00,  

b) w sprawach przedmiotu zamówienia Bożena Maliszewska tel. 85 719-66-19, poniedziałek 

– piątek 8.00-14.00. 

Adres: Zespół Szkół im ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5,  

16-061 Juchnowiec Kościelny, faks: 85 7195700,e:mail juchnowiec@wp.pl 
 

26. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  20.08.2012 r. do godz.  10:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 
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Zespół Szkół im ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5,  

16-061 Juchnowiec Kościelny, 
OFERTA W POSTĘPOWANIU  

NA „PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE OBIADÓW 

do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym” 
Nie otwierać przed dniem 20.08.2012r. godz. 13:00 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

27. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, sekretariat   

 

W dniu  20.08.2012 r. o godz.  13:00 

 

28. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

29. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakimi  Wykonawca 

obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1. 

3. Za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wydanych posiłków 

oraz ceny jednostkowej obiadu. 

4. Cena jedostkowa netto obiadu (porcaj normalna) oraz cena jednostkowa netto obiadu 

(porcja mała) nie może ulec zmianie przez cały okres ważności oferty (związania) oraz   

w trakcie realizacji zamówienia.     

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zawarte jest w projekcie 

umowy – Załącznik nr 5 

6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

30. Kryteria oceny ofert. 

1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu zgodnie  

z art.89 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.   

2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie (art.2 pkt 5 ustawy prawo 

zamówień publicznych.) 

 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 100 % 100  punktów 
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3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

W przypadku kryterium "Cena" każda oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =
Ci

C min
  x  100 x 100% 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta  "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ; 

Ci cena oferty "i"; 

 

4.   Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając na wezwanie Zamawiającgo oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

31. Tryb oceny ofert. 

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  zgodnie z przepisami art. 87 ust. 2. ustawy pzp, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego  oferta została poprawiona. 

3)   Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie,  

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy. 

32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

1.  W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 

- wynagrodzenia umownego Wykonawcy – w przypadku zmiany przepisów dotyczących - 

stawki podatku VAT 

- zmiany liczby posiłków, 

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawą prawo zamówień publicznych umowa w sprawie 

niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej. 

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: 
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a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 ustawy., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.  Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 

dostarczyć umowę regulującą ich zobowiązania wzajemne. 

33. Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma 

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

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 32.1.1) są: 

a. odwołanie 

b. skarga do sądu 

3) 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. 

4) 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. 

5) Na czynności, o których mowa w punkcie 32.1. 4) nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Pzp. 

2. Odwołanie. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

4. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u.p.z.p.   

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p. 

34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
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1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 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. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.zsj.home.pl 

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, a jeżeli 

zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

35. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne,  

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Przesłanie 

zawiadomienia nastąpi zgodnie z wyborem zamawiającego (art. 27 ustawy Prawo zamówień 

publicznych) drogą elektroniczną na adresy e-mail podane przez Wykonawców w ofertach 

lub faksem lub pocztą.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,  

o których mowa powyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  

w swojej siedzibie.  

Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy. Umowę 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 

dni od przesłania zawiadomienia w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę  

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych powyżej terminów, jeżeli  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub  

w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
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przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

36. Wykaz załączników. 

1. załącznik nr 1- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego, 

2. załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego, 

3. załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania  w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1. ustawy, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego  

4. Załącznik Nr 4 – zaakceptowanyjadłospis  

5. Załącznik Nr 5 – zaakceptowany projekt umowy 

6. Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

równieżwykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie; 

7. Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w ustawie z dnia 

25.08.2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010r. nr 136 poz. 914, 

tekst ujednolicony) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


