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BRO.271.61.2019 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

 

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Bodzentynie na rok 2020 r.’’ 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zwane dalej „postępowaniem” - prowadzone jest zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

(t .j. Dz.U z 2019 r. poz.1843 ), zwanej dalej „Pzp”. 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 

 

 

 

 

Z a t w i e r d z i ł:  

      Dariusz Skiba 

 Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie 

 

 

Bodzentyn,28.11.2019 r.  
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I. ZAMAWIAJĄCY  
  

Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26-010 Bodzentyn 

e-mail:bodzentyn@post.pl 

www.bodzentyn.bip.jur.pl 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  

z 2018 r. poz.1986). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Ilekroć w niniejszym SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę 

Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa PZP w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest  „Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2020 r.’’ 

 

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 niezależnych części: 

 

 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA  – Dostawa świeżych warzyw i owoców CPV: 03221000-6, 

CPV: 03222300-6. 

 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Dostawa wyrobów piekarniczych CPV: 1511000-6 

 CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – Dostawa mrożonek CPV: 15331170-9 

 CZĘŚĆ  IV ZAMÓWIENIA – Dostawa jaj kurzych świeżych o gramaturze 50 g  

CPV: 03142500-3 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
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 CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – Dostawa drobnych artykułów spożywczych CPV: 

15800000-6 

 CZĘŚĆ  VI ZAMÓWIENIA  – Dostawa mięsa, wędlin i drobiu  CPV: 15100000-9 

 CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - Dostawa mleka i produktów mleczarskich   

CPV: 15500000-3 

 

 Szczegółowy wykaz artykułów żywnościowych oraz ich ilość (w podziale na części zamówienia) 

zawiera Formularz cenowy stanowiący Załącznik 7A-G do SIWZ 

 

3. Zamawiający informuje, że przy przedmiotowych dostawach zastosowanie będzie miało prawo 

opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić 

 w formularzu ofertowym. Zamawiający, będzie odbierał artykułu sukcesywnie w miarę potrzeb. 

Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 80% artykułów 

wymienionych w Formularzu od Nr 7A do Nr 7G. 

 

4. Szczegółowy opis realizacji zamówienia: 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 

- dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ  stosownie 

dla właściwej  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

- dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży. 

- 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. 

- 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, 

- dostarczać produkty pierwszej klasy jakości ( ze względu na charakter i właściwości produktu) 

 posiadające właściwy okres przydatności do spożycia, w opakowaniach dopuszczonych do 

kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem  

i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych. 

Pierwsza klasa jakości mięsa oznacza: mięso chude, nieścięgniste o zawartości tłuszczu ok. 7%, 

bez tłuszczu zewnętrznego, nie zawierające skórek, chrząstek, ścięgien niekonsumpcyjnych. 
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- dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania 

jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach,  

posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia 

(produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące). 

- dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi  

i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych. 

- realizować zamówienia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie środkami 

transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach 

zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości. Do przewozu mrożonek wymaga się 

zastosowania właściwego środka transportu tj. samochód lodówka. Do przewozu mięsa i wędlin 

wymaga się zastosowania odpowiedniego środka transportu tj. samochód izoterma. 

- 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). 

- dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub osobiście potwierdzonych 

pisemnym zleceniem. Przed wydaniem żywności, ilości dostarczonego towaru oraz jego zgodność 

z zamówieniem zostanie sprawdzona przez Zamawiającego. 

 

- do składania zamówień Zamawiający upoważnia: 

 

P. Marię Rabajczyk –Intendentka  

 

P. Krystynę Tłuszcz – Intendentka  

 

- dostawy będą realizowane na adres: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie : 

 ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn 

 ul. Wolności 4, 26-010 Bodzentyn. 

 ul. Licealna 3, 26-010 Bodzentyn 

 

- dostawa, rozładunek i wniesienie produktów realizowane będą na koszt dostawcy wkalkulowany 

w cenę dostarczanych produktów. 

5. Dostawy będą realizowane w systemie cyklicznym na adres wskazany każdorazowo w zleceniu: 
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DOSTAWY BĘDĄ REALIZOWANE W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:  

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA  – Dostawa świeżych warzyw i owoców  – na następny dzień od 

złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00. 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Dostawa wyrobów piekarniczych  - codziennie od poniedziałku 

do piątku w godz. od 7.00 do 8.00. 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – Dostawa mrożonek – na następny dzień od złożenia zamówienia 

od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 7.00. 

CZĘŚĆ  IV ZAMÓWIENIA – Dostawa jaj kurzych świeżych o gramaturze 50 g - na następny 

dzień od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 9.00. 

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – Dostawa drobnych artykułów spożywczych  – na następny dzień 

od złożenia  zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 9.00. 

CZĘŚĆ  VI ZAMÓWIENIA  – Dostawa mięsa, wędlin i drobiu  – na następny dzień od 

złożenia  zamówienia  od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do7.00. 

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - Dostawa mleka i produktów mleczarskich  – na następny dzień 

od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku do godz. 8.00. 

 

6. Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących 

przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności: 

 

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U 2018, poz. 

1541 ze zm.), 

- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. (t.j. Dz. U. 

z 2018 r.  poz.2164 ze zm..), 

- Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 

roku, ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd  

 ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

- Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.,  

   w sprawie higieny środków spożywczych. 

- Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. 

 

7. Ewentualne, zastosowane nazwy producentów lub konkretnych marek w dokumentacji 

przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry towarów 

określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie towarów  
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o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w formularzach cenowych lecz 

nie gorszych. Towarem równoważnym jest towar o takich samych lub lepszych parametrach 

jakościowych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Wykonawca, 

który powołuje się na towary równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

przedstawić, wraz z ofertą, szczegółową specyfikację, z której wynika to w sposób nie budzący 

wątpliwości. W przypadku oferowania artykułów równoważnych, należy to zaznaczyć  

w odpowiednim formularzu cenowym. 

 

IV. Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV:  

    

Dostawa świeżych warzyw i owoców CPV: 03221000-6, CPV: 03222300-6. 

Dostawa wyrobów piekarniczych CPV: 1511000-6 

Dostawa mrożonek CPV: 15331170-9 

Dostawa jaj kurzych świeżych o gramaturze 50 g CPV: 03142500-3 

Dostawa drobnych artykułów spożywczych CPV: 15800000-6 

Dostawa mięsa, wędlin i drobiu CPV: 15100000-9 

Dostawa mleka i produktów mleczarskich CPV: 15500000-3 

 

V. WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. ze względu na specyfikę 

zamówienia. 

 

VI. OFERTY CZĘŚĆIOWE I WARIANTOWE 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część/ kilka części lub wszystkie części zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane od 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

 

Wykonawca nie stawia żadnego warunku w tym zakresie 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 

Wykonawca nie stawia żadnego warunku w tym zakresie 

 

 c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający nie stawia żadnego warunku. 

 

 

W zakresie zdolności technicznej:  

 

 

Dla części III zamówienia  – dostawa mrożonek 

 

Wykonawca powinien dysponować właściwymi środkami transportu do przewozu mrożonek tj. 

samochód lodówka, minimum 1 pojazd. 

 

Dla części VI zamówienia – dostawa mięsa i wędlin 

 

Wykonawca powinien dysponować właściwymi środkami transportu do przewozu mięsa i wędlin 

tj. samochód izoderma, minimum 1 pojazd. 

 

 

W związku z powyższym Wykonawca który złożył ofertę na część nr III  lub VI zamówienia,  

a którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do przedłożenia na wezwanie 

Zamawiającego wykazu sprzętu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) wraz  

z informacją o podstawie dysponowania niniejszym wyposażeniem 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

 art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz  

art. 24 ust. 5 pkt 1 (tj. wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
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zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

2.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 

Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

2.2.Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

 i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

 na podstawie ppkt 2.1. 

2.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA   

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1. 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do 

SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym (Załącznik 7A-G odpowiednio 

dla danej części zamówienia). 

1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 

do SIWZ. 

1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

 z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru określonego w Załączniku 

nr 3 do SIWZ. 

1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawców występujących wspólnie - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
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niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z 

art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) kopii 

poświadczonej notarialnie. 

1.5. Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego 

podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty w oryginale. 

Ppkt 1.5. dotyczy tylko tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu powołują się na zasoby podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wg wzoru określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ.  

 

 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w e z w i e Wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj.  

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada: 

ofert. 

a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami; (tylko dla części nr III i VI).  

 

3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania : 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

3.2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty 

wymienione w ppkt 3.2. lit a, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

3.2.2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp ww. dokumenty składa także podmiot udostępniający zasoby.  

3.2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ppkt 3.2 lit. a, składa 

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

zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  
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5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

  

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352).  

  

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.   

  

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 

6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.   

 

9. Zamawiający zastrzega, że w niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia 

 i dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

 z oryginałem z wyjątkiem oświadczenia o udostępnieniu zasobów oraz pełnomocnictwa. 

 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW 

INNYCH PODMIOTÓW (art. 22a ustawy Pzp) 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. 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 określające w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu     

zamówienia publicznego,  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
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 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp.   

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują te roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

określone 

w niniejszej SIWZ. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia  

 wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach  

o których mowa w rozdz. IX ppkt 1.2 i 1.3 SIWZ.  

8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp dokument o którym mowa w rodz. IX SIWZ pkt 

3.2. lit a, składa także podmiot udostępniający zasoby.  

 

XI. WYKONAWCY WYSTĘPUJACY WSPÓLNIE 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej, oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza, należy 

dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunki o których 

mowa w rozdz. VI SIWZ muszą spełniać łącznie.   

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz oświadczenie 

 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
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w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument   

o którym mowa w rodz. VII SIWZ pkt 3.2. lit a składa, każdy z Wykonawców 

działających wspólnie. 
 

XII. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW  

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2.  Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są znane).  

W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację 

zamieścić w formularzu ofertowym. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

 o udzielenie zamówienia. 

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

 Z WYKONAWCAMI.  

  

1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres:  

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną.   

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje 

zapytanie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ zamawiający nie przewiduje zwołania 

zebrania wszystkich Wykonawców.   

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

6. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną 

zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.   

7. Osobą właściwa do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
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Aleksandra Sikora -Inspektor d/s Inwestycji oraz Realizacji Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych tel. 41 3115 511 wew.28 

8. Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  

i odpowiedzi na kierowane do niego zapytania dotyczące postępowania.  

Pytania mogą być zadawane tylko w formie pisemnej. Pytania można przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: bodzentyn@post.pl, aleksandra.sikora@bodzentyn.pl  

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

1. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu 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 najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

XVI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  

w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, pokój nr 13 (SEKRETARIAT) nie później niż do dnia 

09.12.2019 r. do godz. 12.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, pok. Nr 16 – sala konferencyjna. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz 

informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

mailto:bodzentyn@post.pl
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- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

 w ofertach. 

XVII. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY 
 

1. Wymogi formalne: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie każdej części zamówienia. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną/kilka lub wszystkie części zamówienia.  

2) Na ofertę składa się załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z załączonym formularzem 

cenowym (Załącznik 7 A-G odpowiednim dla danej części zamówienia). 

3) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ; 

4) Do oferty winny być dołączone: oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt IX niniejszej 

SIWZ.  

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia oświadczenia określone  

w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.2., 1.3. SIWZ należy złożyć odrębnie do każdej części. 

Pełnomocnictwo można złożyć tylko w jednym egzemplarzu. 

5) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom 

określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ; 

6) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 

usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na 

tekście przetłumaczonym; 

7) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego 

można odczytać imię i nazwisko podpisującego; 

8) Formularz oferty, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą 

być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób 

wskazany w lit. f); 

9) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę; 

10) Oświadczenia Wykonawcy składane są wyłącznie w oryginale; 

11) Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ, inne niż oświadczenia, składane są  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

12) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 

13) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, innych niż 
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oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości; 

14) Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych przez Wykonawcę; 

15) Ppełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) dopuszcza się 

złożenie kopii ww. ddokumentu poświadczonego przez notariusza; 

16) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien - nie później niż w terminie 

składania ofert – zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty 

zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od 

pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 

umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość numeracji stron);  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp; 

17) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 

kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty. 

2. Opakowanie oferty 

1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu 

składania ofert; 

2) opakowanie oferty musi zostać zaadresowane w poniższy sposób lub tak, aby można ją było  

w oczywisty sposób zidentyfikować jako ofertę przetargową. 

3) ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, 

 ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn. 

Nazwą Wykonawcy (nazwą/firmą),  

adres (siedzibą), numerem telefonu i faksu 

: 

 

OFERTA 

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Bodzentynie na rok 2020r.” 

 

Nie otwierać przed dniem 09.12.2019 r.  godz. 12.30 
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3. Zmiana i wycofanie oferty 

1) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić lub wycofać złożoną ofertę; 

2) zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 

„ZMIANA”. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności; 

3) wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed 

upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 

reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 

 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cenę ofertową stanowi suma wartości poszczególnych pozycji Formularza cenowego 

(Załącznik 7A-G) wpisana w Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Wykonawcy, za wykonane zamówienie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Z zastrzeżeniem  

3. Cenę oferty należy podać w formie określonej w formularzu oferty (Formularz nr 1 do SIWZ). 

4. Wszystkie wartości i ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (grosze). 

5. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość 

pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

przecinku (grosze). 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie 

PLN. 

  

XIX. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

 i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

 

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

znaczeniem: 

Cena - znaczenie 60 %  

Termin rozpatrzenia reklamacji – znaczenie 40 % 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z maksymalną liczba punktów jaką może 

uzyskać Wykonawca tj. – 100 punktów.  

  

2. Ocena ofert w kryterium cena nastąpi wg następującego wzoru:  

 

Lp kryterium cena = (C min  ÷  Co) x 60 pkt  
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gdzie: 

C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Co  – cena oferty badanej 

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

 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru objętego reklamacją – znaczenie 40 % 

 

Liczba punktów jaką można uzyskać w przedmiotowym kryterium: 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru 

objętego reklamacją: 

 

powyżej 8 godzin Wykonawca otrzyma   -  0 pkt. 

do 8 godziny  Wykonawca otrzyma   - 20 pkt. 

do 5 godzin  Wykonawca otrzyma  - 40 pkt. 

 

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

7. 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 pkt 7, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie w ofercie omyłki, o której mowa w pkt 7 lit. c). 

 

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

 w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
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podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265). 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 9, chyba, 

że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;    

b) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt 7 

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy.  

13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt  

w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

14. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

15. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XX. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

 W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

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

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach,  
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o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania z jednoczesnym uzasadnieniem faktycznym i prawnym.  

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4 na stronie internetowej 

www.bodzentyn.bip.jur.pl 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do:  

a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

 z oryginałem przez notariusza; 

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy); 

4. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie  

uznana za najkorzystniejszą w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1. 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

XXI. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, która stanowi Załącznik nr 6 do 

niniejszej SIWZ. Umowa zostanie zawarta odrębnie na każdą część zamówienia. 

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty:  

w następującym zakresie: 

a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 

b) ograniczenia lub zwiększenia zakresu dostaw na danej części zamówienia wynikającej ze 

znacznego ograniczenia/zwiększenia liczby dzieci korzystających z posiłków, w tej sytuacji 

zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy. 

c) rozszerzenie asortymentu dostaw, zwiększenia dostaw w zakresie poszczególnych części 

zamówienia, w sytuacji gdy Zamawiający uzna, że zachodzi taka potrzeba, a Wykonawca wyrazi 

na to zgodę. 

d) waloryzacji cen jednostkowych  w sytuacji gdy kwartalny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS wykaże wzrost lub obniżkę cen o wartość 

minimum 1%. 
 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
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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 ustawy.  

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

4. Odwołujący przesyła Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób,  aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminach:  

a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,  

b) wobec treści ogłoszenia, oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub 

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,  

c) wobec innych czynności niż ww. w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia.  

d) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

odwołanie wnosi się nie później  niż w terminie:  

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia,  

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

6. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu.  

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 

jednocześnie przeciwnikowi skargi jej odpis. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

 

XXIV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

SIWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn,  

ul. Suchedniowska 3, 26 - 010 Bodzentyn lub pobrać ze strony internetowej: 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl. 

 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
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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 

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 Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 

26-010  Bodzentyn, www.bodzentyn.bip.jur.pl, e-mail: bodzentyn@post.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 Nr BRO.271.61.2019 

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 2019 r. poz. 1843 ), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 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 z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie 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. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji. 

 

 

XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Formularz ofertowy        Załącznik nr 1  

2.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków 

 udziału w postępowaniu  Załącznik nr 2  

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  Załącznik nr 3  

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
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4. Wykaz sprzętu  Załącznik nr 4  

5. Oświadczenie o braku przynależności do 

 grupy kapitałowej  Załącznik nr 5  

6. Wzór umowy  Załącznik nr 6  

7. Formularz cenowy  Załącznik 7 (A-G) 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)                                                                    

 

 

 

............................................... 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 
Nazwa Wykonawcy (Lider)  

Adres   

REGON  

NIP  

Nr telefonu  

Nr fax  

E-mail  

 
 
Konsorcjum składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): 

 

 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

Lider 

  

Partner   

Partner   

 
 

Zamawiający: 

 

Gmina Bodzentyn  

ul. Suchedniowska 3 

26-010 Bodzentyn 

 

O F E R T A 

 
na realizację zamówienia pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2020 r.’’ CZĘŚĆ NR ……………………………….. 
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) tj: 

 

1. Kryterium cena 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Wartość słownie 

1 

Cena wykonania zamówienia 

– w złotych netto 

 

  

2 

Wartość podatku VAT - w złotych 

 

 

 

 
 

3 
Cena wykonania zamówienia 

  

– w złotych brutto 

  

 

2. Kryterium termin rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru objętego reklamacją: 

Oświadczam, że oferuję termin rozpatrzenia reklamacji ………………….** od momentu 

zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 

* *Wykonawca zobowiązany jest wpisać ilość godzin zgodnie z zapisami rozdz. XIX pkt 3 

SIWZ.  

3. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki  

w niej zawarte. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

7. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców/ z udziałem 

podwykonawców*). 

 

Lp. 
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 
Firma podwykonawcy 
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8.Oświadczamy, że: 

a) dostawy będące przedmiotem zamówienia jest objęta/nie jest objęta* mechanizmem podzielonej 

płatności (split payment) zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r poz.1751), 

b) numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione  

w trakcie wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia, jest rachunkiem/ nie jest 

rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

Bankowe (t.j. Dz. U. 2018 poz.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.   

c) zamierza/ nie zamierza* wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych. 

 

9. Upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych 

dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest 

……………………………………………………………………..… . 

10. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 

Zamawiającego. 

11. Dane podmiotu składającego ofertę:  

NIP .......................................................   REGON ............................................................................. 

Numer faksu do porozumiewania się z Wykonawcą: ……................................................................. 

Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się z Wykonawcą: ……......................................... 

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym …….................................................................... 

tel.: ……………………….. faks: …………….……… e-mail: ………………………….................. 

12. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem 

internetowym……………………………………………………………………………………..…  

13. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą* 

14. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………………. kolejno ponumerowanych 

stronach. 

15. Oświadczenie RODO 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO  
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Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

16. Do oferty dołączono następujące oświadczenia, dokumenty i informacje: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

........................., dnia .........................                            .............................................................. 

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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                                                                Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

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 zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

BRO.271.61 2019 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 

żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2020 r.’’ 

prowadzonego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

rozdziale VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……… r                     ………………………………………… 
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(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (wskazać dokument  

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                     

                                                                                                               ………………………………………… 

(podpis) 

 

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. 

 

 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r                    .………………………………………… 

(podpis) 
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                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 BRO.271.61.2019 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 

żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2020 r.’’ 

prowadzonego przez – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bodzentynie oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                    

………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia*) z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych               w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:…………………………………………………………………………………………… 

  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.               

……………………………….. 

(podpis) 

 

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.: …………………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.          ….……………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 

25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………

…………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                ………………………………………… 

(podpis) 

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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. .         …………………………………… 

(podpis) 
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                                                                Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

 

Wykonawca: 

………………………………

………………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

………………………………

……………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Wykaz sprzętu  

o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 lit. „c” SIWZ  

Dotyczy postępowania BRO.271.61.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 

artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2020 

r.” prowadzonego przez – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie. 

 

Nazwa sprzętu (marka, typ, 

 nr rejestracyjny) 

Wymagane 

właściwości (ilość 

miejsc siedzących, 

wyposażenie) 

Rok produkcji 
Forma władania/podstawa 

dysponowania zasobami* 

    

    

    

 

* UWAGA! Wykonawca powinien określić, czy jest to sprzęt będący jego własnością, czy nim dysponuje lub 

będzie dysponował. W przypadku gdy Wykonawca będzie dysponowała, jest zobowiązany załączyć do oferty 

pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia zasobów. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.     ……………………………………… 

                      Podpis 
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                                                                Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy  

przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie 

 

(oświadczenie nie może być złożone wraz z ofertą) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 

U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) 

ustawy Pzp  

Przystępując do postępowania BRO.271.61.2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2020 r.” prowadzonego przez Gminę 

Bodzentyn – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie  

Imię i nazwisko  ............................................................................................................ 

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy)  

z siedzibą w  ………………………………………………………...………………… 

 

jako – pełnomocny przedstawiciel reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam/my, 

że: 

 Nie należę/my do grupy kapitałowej
*
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 20017 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.) z Wykonawcami, 

którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe; 

 Należę/my do grupy kapitałowej
*
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 20017 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli 

w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące 

między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przedstawiam/my stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące 

załącznik do niniejszego oświadczenia.  

* należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty. 

L.P. Wskazanie Wykonawcy 
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...................................................            

.......................................................... 

        miejscowość, data                                                        (imię i nazwisko) 
                                  podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców osobno. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 

Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
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UMOWA Nr …../2019 

 
zawarta dnia …………… w Bodzentynie pomiędzy Gminą Bodzentyn – Zespół Szkolno 

Przedszkolny w Bodzentynie, którą reprezentuje – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego  

w dniu ………. przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn: 

mgr Bożena Pożoga – Dyrektora Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Bodzentynie zwaną w 

dalszej części umowy Zamawiającym, a: 

................................................................................................. z siedzibą ................................ 

wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadający NIP: ............................, zwanym w dalszej części umowy 

“Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

.................................................................., 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych  

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) strony zawierają umowę na zadania pn.: ,,Dostawa artykułów 

żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na rok 2019 r. ‘’ 

 

§ 1  

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa artykułów żywnościowych w zakresie: CZĘŚCI nr ……….. 

ZAMÓWIENIA – …………………………….* 

2.  Szczegółowy wykaz artykułów żywnościowych, ich rodzaj, ilość i ceny jednostkowe określone 

zostały w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 ……… * do umowy. 

3. Formularz ofertowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną 

część umowy. 

4. Dostarczane artykuły muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin 

ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do 

obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami systemu HACCP i SANEPIDU. 

5. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych, o gramaturze 

wskazanej w formularzu ofertowym. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony  

w oddzielnym pojemniku. Jakość dostarczonych produktów musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. 

6. Dostarczane produkty muszą być oznakowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie 

oznakowania produktów spożywczych.   

 

§ 2  

 

Termin realizacji umowy  

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 02.01.2020 - 31.12.2020 roku. 

2. Dostawy nie będą realizowane w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. w dni świąteczne oraz dni 

wolne od nauki szkolnej. 
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§ 3  

Wartość umowy  

 

1. Strony uzgadniają, że wartość Umowy wynosi …………………………………… zł. brutto  

(słownie …………………….. zł) 

2. Wartość Umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych oraz ilości artykułów 

żywnościowych wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7 ……….. 

będącym integralną częścią niniejszej umowy. 

3. W cenach jednostkowych, które są cenami ryczałtowymi zawierają się wszystkie koszty 

związane z dostawą towaru do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, ubezpieczenie 

towaru na czas transportu, koszt załadunku i rozładunku, podatek VAT ).  

4. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku: 

a) wprowadzenia innej stawki VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, 

b) gdy kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS 

wykaże wzrost lub obniżkę cen o wartość minimum 1%. 
W pozostałych przypadkach ewentualny koszt naliczania wyższej stawki VAT leży po stronie 

Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, tak aby cena brutto pozostała 

stała.  

5. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z przewidzianym prawem opcji gwarantowana ilość 

artykułów, które zostaną odebrane przez Zamawiającego to 80 %. 

6. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia wg 

cen wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

§ 4  

Dostawa  

 

1. Dostawy odbywać się będą, w okresie obowiązywania Umowy, w dniach od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7.00 do 9.00. 

2. Dostawy będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego, zgłoszone 

Wykonawcy, telefonicznie lub faxem. Dostawy będą wykonywane na następny dzień od 

złożenia zamówienia. 

3. Jako termin dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na protokole odbioru towaru przez osobę 

upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego.  

4. Miejscem dostawy jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, 

26-010 Bodzentyn lub ul. Wolności 4, 26-010 Bodzentyn. 

5. Osobą upoważnią do odbioru jest P. Maria Rabajczyk oraz P. Krystyna Tłuszcz 

6. Odbiór ilościowo-jakościowy odbywać się będzie przy dostawie towaru na podstawie protokołu 

podpisanego przez obie strony. W przypadku jakichkolwiek wad przedmiotu umowy, szczególnie 

dotyczących jakości, świeżości i terminu przydatności do spożycia Zamawiający odmówi odbioru 

towaru i zgłosi reklamację. 

7. Reklamacja przyjmowana jest do protokołu odbioru w którym stwierdza się: zasadność 

reklamacji i sposób jej załatwienia.  

 W przypadku uznania reklamacji Wykonawca uzupełnia braki ilościowe lub dokonuje wymiany 

produktu na wolny od wad w czasie  ……………….. **od dnia i godziny złożenia reklamacji.  

W przypadku gdy Dostawca reklamacji nie uznaje jego oświadczenie umieszcza się  

w protokole odbioru z podaniem uzasadnienia. W tych przypadkach produkt będący przedmiotem 

reklamacji podlega badaniu specjalistycznemu. Jeśli wyniki badań potwierdzą wadę produktu 

koszty badań ponosi Dostawca. Jeśli wyniki badań nie potwierdzą wad - koszty badań ponosi 

Zamawiający.  
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§ 5  

 

Warunki płatności  

1. Płatność będzie realizowana na podstawie faktur częściowych/rachunków. Podstawą 

wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będzie protokół odbioru ilościowo-

jakościowego określonej partii artykułów żywnościowych wymienionych w Formularzu nr 7 

……… stanowiącym załącznik do umowy podpisany przez Dyrektora Szkoły lub osobę przez 

niego upoważnioną.  

2. Płatność wynikająca z faktur częściowych z tytułu realizacji umowy, dokonywana będzie  

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze/rachunku, w ciągu maximum 

30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

3. Za datę zapłaty faktury rozumie się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie zapłaty 

swojemu bankowi. 

4. Faktury będą wystawiane w sposób następujący:  

a) Nabywca: Gmina Bodzentyn, Suchedniowska 3 26 -010 Bodzentyn, NIP: 657-251-52-40, 

Odbiorca: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bodzentynie Szkoła Podstawowa w Bodzentynie im. 

Antoniego Wacińskiego , ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn, 

b) Nabywca: Gmina Bodzentyn, Suchedniowska 3, 26 -010 Bodzentyn, NIP: 657-251-52-40, 

Odbiorca: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bodzentynie, Samorządowe Przedszkole  

w Bodzentynie , ul. Licealna 3, 26-010 Bodzentyn. 

§ 6  

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów oraz za 

uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu. 

2. Wykonawca na dostarczone produkty udziela rękojmi. Okres rękojmi nie może być krótszy niż 

termin przydatności do spożycia poszczególnych rodzajów produktów, określony w stosownych 

normach. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie straty 

 i szkody, które spowodował w czasie realizacji zamówienia. 

 

§ 7  

Kary umowne i odsetki  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień opóźnienia  

w realizacji tego zamówienia ,  

b) w wysokości 20% wartości jednostkowego zamówienia, gdy dostarczony towar nie odpowiada 

ilościowo, rodzajowo lub jakościowo temu zamówieniu, a brakująca dostawa lub wymiana na 

wolny od wad asortyment nie nastąpi w terminie do……………………………………………...** 

 

§ 8  

Zakupy interwencyjne  

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy co uniemożliwi 

funkcjonowanie stołówki, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego 

od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.  

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu  
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Umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.  

 

§ 9  

Osoby do kontaktu  

 

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu Umowy  

wyznacza się:  

a) ze strony Zamawiającego:  

- Maria Rabajczyk – Intendentka tel. ………..  Krystyna Tłuszcz – Intendentka tel. …………… 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………….. 

 

§ 10 

Zmiana i odstąpienie od Umowy  

 

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

2. Dopuszcza się zmiany treści umowy na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia, niezależnych od woli stron umowy, pod warunkiem że 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty:  

w następującym zakresie: 

 zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana 

dotyczy, 

 ograniczenia lub zwiększenia zakresu dostaw na danej części zamówienia wynikającej 

ze znacznego ograniczenia/zwiększenia liczby dzieci korzystających z posiłków, 

 waloryzacji cen jednostkowych  w sytuacji gdy kwartalny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS wykaże wzrost lub obniżkę cen  

o wartość minimum 2%. 
§ 11  

 

Postanowienia końcowe  

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Spory wynikające z Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Załączniki przywołane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

  

   

……………………………….                                      ………………………………………  

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

*wpisać nazwę odpowiedniej części zamówienia. 

 

** wpisać zaoferowany termin na rozpatrzenie gwarancji. 

 


