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ZSM.1.2020  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

dla zadania  

„Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Malawie w 2021 roku”. 

 

Rozdział I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Krasne- Zespół Szkół w Malawie 

36-007 Krasne, Malawa 199 A 

www.zsmalawa.edupage.org 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku godz. 7:00 - 15:00  

Tel.: (17) 2300315, adres poczty elektronicznej: szkolamalawa@wp.pl  

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i  opracowania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) - zwana dalej ustawą,                                                                            

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 

 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa 
różnych artykułów spożywczych (z podziałem na osiem części)  wraz z transportem do 
siedziby Zespołu Szkół w Malawie, tj. do Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Malawie 
środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541).  

2. Podział zamówienia na  8 części: 
Różne artykuły spożywcze- CPV: 15.80.00.00-6 
Część 1: Pieczywo - CPV: 15.81.00.00-9 

Część 2: Ryby i mrożonki- CPV: 15.22.10.00-3; 15.33.11.70-9; 15.89.60.00-5; 

Część 3: Świeże warzywa i owoce- CPV: 15.30.00.00-1 
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Część 4: Mięso i wędliny – CPV: 15.10.00.00-9; 15.13.11.30-5 

Część 5: Różne artykuły spożywcze- CPV: 15.80.00.00-6 

Cześć 6: Produkty mleczarskie i jaja- CPV: 15.50.00.00-3, Jaja- CPV: 03.14.25.00-3  

Część 7: Wyroby garmażeryjne -dania gotowe- CPV: 15.89.43.00-4 

Część 8: Woda mineralna- CPV: 15.98.10.00-8  

 
3. Szacunkowe ilości oraz asortyment różnych artykułów żywnościowych przedstawiono  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  
 

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy: 
1. Przedmiot zamówienia ww. asortymentu winien spełniać wymagania wymienione  
w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywnością a w 
szczególności: 
1) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1252); 
2) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. 
U. 2018 poz. 2164 z późn. zm.); 
3) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1-24; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463-486, z późn. zm.); 
4) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 - 54; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,tom 34, str. 319 – 337, z późn. zm.); 
5) Rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw 
( Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1-163, z późn. zm.) 
6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 poz. 29 z późn. 
zm.) 
7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw 
bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774). /jeżeli dotyczy/ 
 
2. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do Zespołu Szkół w Malawie, tj. 
do Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola  własnym transportem, na własny koszt. Środek 
transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów 
żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie 
obowiązywania umowy ponosi Wykonawca. 
3. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną, jaką może zamówić Zamawiający i 
może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym 
proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca z 
przeprowadzonego postępowania przetargowego, przy zachowaniu cen jednostkowych.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wody-mineralne-929
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4. Dostawy artykułów spożywczych będą odbywać się codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 10:00   w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi 
składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do 
godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach 
cenowo- asortymentowych. 
5. Artykuły spożywcze wnosić do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 
znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na 
koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów. 
 

Podane w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, znaki 
towarowe, patenty lub  pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, nie mają na celu naruszenie art.29 i art.7 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych, technologicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza w tej części przedmiotu zamówienia rozwiązania 
równoważne, pod warunkiem zapewnienia tych samych lub lepszych od wskazanych  
w  dokumentach przetargowych parametrów.   
 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w  art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej. 
* w  art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 

917): przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za 

wynagrodzeniem.  

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od  dnia podpisania umowy  do 31 

grudnia 2021 r. (w miesiącach lipiec-sierpień w ograniczonych ilościach). W/w termin 

obowiązuje dla każdej z części zamówienia.  

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 

1. nie podlegają wykluczeniu 
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Podstawy wykluczenia zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp. 

Zamawiający stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy pzp  przewiduje możliwości wykluczenia 

wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-7 ustawy pzp.  

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Uwaga:  

W/w warunki udziału w postępowaniu obowiązują dla każdej z części zamówienia.  

 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1  
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostanie zastosowana procedura uregulowana 
w art. 24 aa ustawy pzp. W związku z powyższym Zamawiający przed udzieleniem w 
pierwszej kolejności dokona oceny oferty, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału. 
 

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w art.24 ust.1 i  art. 24 ust. 5 

pkt. 1-7 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do SIWZ (składane wraz z ofertą!) 

1.2. Formularz cenowo- asortymentowy- załącznik Nr 1a-1h do SIWZ  (składane wraz z 

ofertą dla części zamówienia której dotyczy) 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w 

postepowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia: 

 

(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) 

 

2.1.  braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 

art.24 ust.1 ustawy PZP zamawiający żąda następujących dokumentów: 
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a)odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 

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

stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy 

 

2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, dotyczących kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów 

potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich 

posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 

Zamawiający nie stawia wymagań. 

 

2.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 

Zamawiający nie stawia wymagań. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

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

rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 

 

2.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej zamawiający  żąda następujących dokumentów: 

Zamawiający nie stawia wymagań. 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, których mowa w ust. 3, zamawiający dopuszcza złożenie przez 

wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  ust.2 pkt 2.1. lit. a składa 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.2 pkt 2.1. lit. a 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
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właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio  do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę.  

3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

Rozdział VII. Inne dokumenty 

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TEGO DOKUMENTU WRAZ Z OFERTĄ!) 

2. Pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia do podpisywania oferty, jeżeli uprawnienia 

Osoby/ Osób podpisujących nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów 

rejestrowych. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności do 

wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo potwierdzające 

upewnienia do podpisania ofert musi być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej 

przez notariusza. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, 

złoży w ofercie , w szczególności , pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

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

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 poz. 1126, z późn. zm.)  

 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie za pośrednictwem 

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

lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
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ofert (art.38 u.1 p.3 u P.z.p.), pod warunkiem  że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Pytania należy kierować na adres: Zespół Szkół w Malawie, 36-007 Krasne, Malawa 199A. 

Pytania można także przesłać na adres poczty elektronicznej szkolamalawa@wp.pl  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,  

a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
Jan Żyłka- Dyrektor Zespołu Szkół w Malawie, adres poczty elektronicznej 
szkolamalawa@wp.pl .Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00,  
adres Zespołu Szkół w Malawie, 36-007 Krasne, Krasne 199A. 
 

Rozdział IX. Wadium.  

Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium.  

 

Rozdział X. Termin związania ofertą . 

1) Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu 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 oznaczonym okresie, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

c) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

d) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

e) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj. min. formularz 

ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania 

f) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, 

mailto:szkolamalawa@wp.pl
mailto:szkolamalawa@wp.pl
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a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby podpisującej ofertę.  

h) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane wg. łącznej numeracji, 

spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 

zawartości oferty.  

 

2. Oferta wspólna 

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający 

zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy 

czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż 

termin realizacji zamówienia. 

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 

przedstawiciela/ partnera wiodącego. 

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga 

podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć 

je do oferty. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania 

zobowiązań i płatności w imieniu każdego, na rzecz każdego z partnerów oraz do 

wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć 

oświadczenie. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane 

będą wyłącznie z przedstawicielem / wiodącym partnerem. Podmioty występujące 

wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań. 

 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 

a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie 

w Zespole Szkół  w Malawie, 36-007 Krasne, Malawa 199A, sekretariat szkoły. 

b) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: 

Zespół Szkół w Malawie, 36-007 Krasne, Malawa 199A; oraz  zawierać nazwę, 

adres i telefon składającego ofertę (w razie braku informacji o oferencie, nie 

będzie możliwe uzupełnianie oferty czy też dokonanie w niej zmian). 

c) Koperta oznakowana poprzez podanie nazwy przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze wskazaniem części 

zamówienia wraz z dopiskiem: „nie otwierać przed 14.12.2020 r. godz. 10:30”. 

 

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w Zespole Szkół w Malawie, 36-007 Krasne, Malawa 199A, 

w sekretariacie szkoły  lub przesłać na powyższy adres, do dnia 14.12.2020 r. do 

godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez 
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otwierania. 

2. Miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół w Malawie, 36-007 Krasne, Malawa 199A, 

sekretariat szkoły, dnia 14.12.2020 r. o godz. 10:30. 

3. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia oraz termin 
płatności.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3. ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Formularzu 

cenowo- asortymentowym stanowiącym załącznik 1a-1h do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Rozdział XIV. Kryteria oceny oferty. 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 



ZSM.1.2020 
„Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Malawie w 2021 roku”. 

 

 

4. Wybór oferty dla każdej z części zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w 

niniejszym postępowaniu kryteria: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100 pkt 

 

5. Wzory do obliczenia punktowego. 

1) Nazwa kryterium: Cena. 

Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie wg. poniższego wzoru: 

C = (C min/C of) x 100 

gdzie: 

C min - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  

C of - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z łączną ilością 

uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą 

podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

Rozdział XV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez 

wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia 

umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie przekazano pismem 

lub 5 dni, jeżeli zawiadomienie przekazano przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 

w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach 

wynikających z SIWZ, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
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pozostałych ofert, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta 

lub upłynie termin związania ofertą. 

 

Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Rozdział XVII. Warunki umowy. 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub 
telefonicznie.  

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty  zgodnie z opisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym  
załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej. 

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 Pzp. Informacje na temat środków ochrony prawnej 

znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” (art.179-198g). 

 

Rozdział XIX. Części zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Rozdział XX. Umowy ramowe. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Rozdział XXI. Informacja dotyczące udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień.  

 

Rozdział XXII. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, 

jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

Strona internetowa: http://www.gminakrasne.pl/,  adres poczty elektronicznej 

zamowienia@gminakrasne.pl. 

 

 

http://www.gminakrasne.pl/


ZSM.1.2020 
„Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Malawie w 2021 roku”. 

 

 

Rozdział XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

Rozdział XXV. Wynik przetargu i zawarcie umowy 

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na piśmie o wynikach 

postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje  

w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej:  

www.gminakrasne.pl/bip/przetargi i konkursy.  

Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie umieszczone  

w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na stronach portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Rozdział XXVI. Informacje o podwykonawstwie 

Zasady realizacji zamówienia zostały określone w we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

 

Rozdział XXVII. Postanowienia końcowe 

Zasady udostępniania dokumentów  regulują przepisy § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1128).  

Rozdział XXVIII. Załączniki 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 

2. Formularz cenowo- asortymentowy- załącznik  nr 1a-1h do SIWZ, 

3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania- 

załącznik nr 2 do SIWZ, 

4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o 

przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust.1 pkt 23- załącznik nr 3 do SIWZ,         

5. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ, 

7. Klauzula RODO- załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 


