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publicznego prowadzonym w trybie
w postępowaniu o udzięlenie zamówienia

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

w przepisach wydanych na podstawie art'11 ust'8
o wartości mniejszej niż kwoty określone

,rr,u#

i

aniu29 stycznia1114r. _ Prawo zamówień publicznych
na:

Dostawa mięsa i wędlin dlapottzeb stołówki szkolnej
ptzy
Zespole Szkcyłw Goździe i Zespole Szkoł w Kuczkach Kolonii

J
-.:,"j

warunków zamówienia:
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych
:

I

publicznych (t. j. Dz'U ' z2010 r'
Ustawa z drua29 styczntaŻ004 t.Prawo zamówień
Nr 113, poz.759 zpóin.zmian')'
grudnia 2009 r' w sprawie rodzajow
2.Rozporządzenie ńJ".ru Rady Ministrów zdnia30
od w1\onawcy ora form, w jakich te
dokumentów, jakich moŻę Żądać Zanavłnjącr
Nr 226' poz' 18L7)'
dokumenty mogąbyć składane (Dz U' z2O09r'
zdnia 16 grudnia 2011t' w sprawie średniego
3. Rozporz ądzeniei'.'"ru Rady Ministrów
poóstawęprze\iczania wartościzamówień
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego
publicznycń ( P'. lJ. z2OI1r. Nr 28Ż,poz'
'Rorporrądzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r' w spraw]ie kwot
4.
jes{uza|ęzniony obowią7ekptzekazyłvania
wartości zamówień oraz konkursow, od których
D,:U. z211lr'Nr 282, poz' 1649)'
ogłoszeń Urzęaowi Publikacji Unii ńuropejskią(
cy*itny ( Dz' U' z 1964 r' Nr 1 6' poz' 93
5. Ustawa z dnta23 kwietni a t964 r. fode[s
zpóżn. zmian.).
nieuczciwej konkurencji ( Dz'U' 22003 r'
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu
Nr 153, poz. 1503 zpóżn' zmian.).
1.
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Miejsce publikacji
BiuleĘn Zamówień
Strona internetowa
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Tablica ogłoszeń w miejscu publicmie aortępny**

,i.

dzibie

z_

dnia '.iI. n.'"s,,ia 20t2 t'

;;;

Ą!

*rr"snia Ż0lŻ r.
Zama'wiająćego dnia l'ł"wrzeŚnia 2al2 r'

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
Nazwa
NIP

:

:

Adres:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czasurzędowania :

Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
'796-25-9r-373
ul. Radomska"l,26 - 634 Gózd
www.bip.qozd.Pl
(48) 3Ż023 57
(4S) 32023 s7
w godzinach
w poniedziałek
od worku do czwartku, w godzinach
w godzinach
piątek

w

II.

Szkoł

7.30 - 16.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.00

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

jest w trybie przetargu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
zamówień
nieogianiczonego' napodstawie ustawyż dniaŻ9 stycznia Ż004r. Prawo
ustawąp'z'p'''
da1ej
zwanej
pubńznych ( ń. U. )zorc r. Nr 1 13,poz.759,ze zmianami),
',
rÓwnowartości kwoty
iub ,'Pzp;' o wartości łącznej nieprzekrai zającej wyrażonej w złotych
p'z'p' '
okreŚlonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy

ą

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
potrzeb
Przedmio tem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla
w Kuczkach Kolonii
stołówki szkolnej przy Zespoń s"toł w Goździe i Zespole Szkół
przez
Dostawy wędlin i mięsu odlywać się będą po uprzednim zamówieniu
Zamawiającego.

ilL

'

Miejsca dostaw

t. stółowt<a szkolna przy Zespole Szkół w Goździe
ul. Starowiejska t30,26'634 Gózd
2.

Stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii
Kuczki Kolonia 75,Ż6 -634 Gózd

Słowniku
Nazwv i kodv dotyczące przedmiotu zamówienia okręślonewe Wspólnym
ZunówtęttPublicznych ( CPV)
:

> 'l5'|{0000-2 mięso

)

1513'| 130-5

wędliny

zapoznac się
W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien
wszystkie niezbędne
z oczekiwaniami i *y-bg*iZamawiającęgo oraz uzyskać
jakie mogą
informacje' co do ,yźyuu,trudnościi wszelkich innych okoliczności,
wystąpić w trakcie realizacji zamowienia'

IV. TERMIN

WYKONANIA ZAMOWIENIA

_,, Dostawa mięsa i wędlin dla potzeb stołówki szkolnej
Termin wykonania zamówienia
umowy do 30'06'2013r'
ptzy ZSw Goździe iZS w Kuczkach Kolonii ,, od dnia podpisania

ZIAŁU w P o STĘP owANIU-95Ą?-9l]9SP
DoKoNYWANIAOCENYSPEŁNIANIATYCHWARUNKoW:

v. WARUNKI

UD

o

S

oBU

spełniają warunki udziału w
1.W postępowaniu mogą wziąćudział wykonawcy ,ktć)rzy
Pzp:
po'tępo*uniu, o któryóń mowa w art'22 ust'l ustawy
lub czynnoŚci

okrcślonej działalności
1'.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania
ich'posiadania'
j eżeli przepisy prawa nakładaj ą obowiązek

Zamawlającyniewyznu",u,,"."gółowychwarunkowwtymzakresie
1.Z.Posiada;ą wieozę i doświadczenia do wykonania-zamówienia'
Zamawiającyniewyznaazaszczęgółowychwarunkowwtymzakresie.oraz osobami zdolnymi do
l.3.Dysponują odpowiednim potenciałemiechnicznym
wykonania zamówienia '
w tym zakresie'
Zamavłiający nie wyzn acza szczegółowych warunkow
zapewniającej wykonanie
l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomlczrr.ji fiou.'sowej

zamówienia.
ZamawiającyniewyznaczaszczegółowychwaruŃówwtymzakręsię.
spełniają warunek udziału
2.W postępowaniu mogą wziąćudział wykonawcyr-któw
wytluczeniaz postępowania o udzielenie
w postępowaniu doĘcią'.v tńx" podstaw do
których mowa w art'24 ust'l ustawy Pzp'
zamówienia publiczn€go w okolicznościach, o
Wprzypadkuwykonawcówwspólnieubiegającychsięou'dzieleniezamówienia,kaŻdy
co najmniej jede'n z tych wykorrawców
z warunków określonych w pkt. 1.1. - 1.ą.l'inión 'p.ńiuó
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie'
się.o'udzielenie zamówienia warunek określony
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
ie'
* $n'i' po*in ien spełn ia Ó kazdy z wykonawców samodzi eln

Wykonawcapowofującysięprzy*ykYyy*iuspełnieniawaruŃówudziałuwpostępowaniuna
'6ęoą
jest
btaĘ u6ział''w realizacji częścizamówienia'
potencjał innyclr p"ffii;,ó*:tó'"

dysponowai zasobami niezbędnymi do realizacji
zobowiązany udowodnió zamawiającemu, iż będzie
innych podmiotów do oddania
pisemne
zamówienia ,* ,r"r:,Jgoi";;ip.'Jdstawiając
'obowiązanie
przy wykonywaniu zanówienia'
niJ"uędny"'t zasobów ńł oL". korzystania ż nich
mu do dyspozycji

MAJĄ
vI. WYKAZ oŚWIADCZEN LUB DoKUMENTÓW, JAKIE
ńódi;RćŹnć wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:
w postępowaniu do oferty na\eŻy
celu potwie rdzeniaspełniania warunkow udziału
załączyć:
w postępowaniu określonym
l.oŚwiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunkow udziału
(oryginał);
w art.22.ust.i ustawy Pzp wg wzolu nazał. nr 3do SIWZ

A. W

się wspólnie o udzielenie
W przypadku oferty składanej ptzezwykonawc9w.ub.iegających
spełnieniu kazdego z warunków, o których mowa
Zamowienia publicznego, oświad
"r"ni"o
wszyscy ci wykonawcy
w art.12ust.l skłałacJna:mniej jeden ztyóhwykonawcow albo
wspólnie.
do wykluczęrua'Zpostępowania o udzielenię
mowa w arL24 ust'1 ustawy na|eŻy
zamówienia wykonawcy w okolicznoŚciacir, o ktorych

B. w celu wykazania braku podstaw

iub kserokopii poświadczonychza
z}oŻyÓnastępujące-Jonmenty w formie oryginału
osobę upoważnio n4 z zachowaniem sposobu
zgodnośÓ z oryginałem przęZ-wlconawcę lub
reprezentacji:

enia zpostępowania z powodu niespełnienia
l.oświadczenie o braku podstaw do wyklucz
Pzp, wg wzoru nazał' nr 4 do SIryZ
warunków, o ktorych ńo*u w art' 24 ust.1 ustawy
(oryginał);
podstaw.do wykluczenia w oparciu o art'24
2.Aktualny odpis z KRS w celu wykazaniu braku
niz 6 miesięcy przedupływem terminu
ust.1 pkt z ustawy, wystawiony nie wcześniej
oŚwiadczenie w zakresie art'Ż4 ust'L
składania ofert, a w stosunku do osób fizycłnych
pkt 2 ustawY;
zamteszkanlapozaterytorium Rzeczpospolitej
JęŻe|iwykonawca ma siedzibę lub miejsce
w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty
Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa
* r,ruj', * r.'*.yń ma siódzibę lub miejscę zarn|ęszkania, potwierdzające

*yil*i";.

Że:
odpowiednto,
upadłości,
nie otwarto jego likwidacji arri nie ogłoszono

i

,1
.ś

być wystawione nie wczeŚniej niż 6 miesięcy
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinrry
przed,upływem terminu składania ofert'
w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub
JęŻęIiw kraju zamięszkania osoby lub
zastępuje się
wydaje'się dokumóniów' o ktorych mowa powyżej'
miejsce
"*i"r"run1ułe
ós*iud.'.''ię złoŻonęprzed notariuszem' właściwymorganem
je dokument"*
'u*ń'ujący;
zawodowego lub gospodarczego
sądowym, administra.vjnv.n albo.organem samorządu
kraju, w ktorym wykonawca'ma siedzibę lub
odpowiednio miejsca źir*errkunia osoby lub
tych dokumentów'
miejsce zamieszkania _ wystawione z odpowiedniądatąwymaganądla

ubiegających się wspólnie o udzielenie
W przypadku oferty składanej przęzwykonawców
ze wykonawca nie podlega
zamów-ięnia publicznego' doiumenty potwietdzające,
*yk1.r.r.rriu składa kaŻdy z wykonawców oddzielnie'

vII.INFORMACJEoSPOSOBIEPoROZUMIEWAN-IAT!-Z#-ĄTAJACEG0
ZWYKONAWCAMIoRAZPRZEKAZYWANIUoSWIADCZENLUB
ł-r iwŻn rySKAZANIE o S oB UPRAryNI6NY CH D o
; óiiuMńŃioŃl
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:

w języku polskim'
l'. Niniejsze postępowanie jest prowadzone
czenia, wnio ski, zawiadomi ęnia oraz
2. W postępowaniu o udzielęnie zamówienia óświad

lub faksem ' z zastrzeŻeniem
informacje zamawiający i wykonaw cy ptzekazująpisemnie
pkt. 3.

w tym oświadczeń
pisemna zastrzeŻona jest do złoŻeniaoferty wraz Z zaŁącznikami,
udziału w postępowaniu'
i dokumentow potwier dzającychspełnianie warunków
przez oferowany przedmiot
oświadczeń i dokumento* pót'i.i dzającychspełnianie
prźez zarrrawi.aj 1c1 eo o raz p ełno mo cni ctwa'
zamÓ wi ęni *yńłi ou.iio''y. h
zawiadomi enia otaz
"
lub wykonu*.u prr.kazuje-oświadczenia, wnioski,
4. Jeże|t zamawnjący
potwierdzafaktich
niezwłocznie
informacje faksem, każdazę stron rru ządanió drugiej

3. Forma

otrzymania
ptzęz
rie iż pismo
nismo wysłane ptZęZzarnawIaJąc.ę l$o nn numer fakstr podany
5. Domnięmywa się,

wvsłant

zapoznanie się wykonawcy
wykonawcę zostało mu doręczone w'sposób umożliwiający
przez zamawiającego do potwiercizenia
z treściąpisma, chyba że wykonaw cawęz:warLy
łub informacj i w sposób określony
otrzymania os*iuócz.rria, wniosku, zawiadomiónia
* pt t. 4 oŚwiadczy, iz ww. wiadomości nie otrzymal' -^-l^;-' 1-:^_^.',^A na
naleŻy kierowaó " adres :
6. Korespona.n"ię
*unuz niniejszym postępowaniem'
"#i
zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
Ż6 _ 634 Gózd
Faks: 48 320-23-57

się z wykonawcami: Pan Jozef Drab
7. osoba uprawniona do porozumiewania

- Tel. ąs szo-zs-57,

godz' ]'30 _ 15'00

TREŚCI SIWZ:
VIII. 0PIS sPoSoBU UDZIELANIA wYJAŚNrnNpisemnąprośbą- wnioskiem
z
do zana'w\Ąącego
1. Wykonawca moze zwrócić się
oąoii. "i ezwłoc'rie, nie poŹniej jednak niż
o wyjaśnieni. t .j.lśrWZ. Zamavłiający

pytanie' przesyłając
terminu składania ofert, na piśmie nazadane
uczestnikoń postępowarrla otaz umieścitaką
treśÓ p1tania i odpowiedzi wszystkim
wu'w'bip'gozł'pl _ pod warunkiem'Że wniosek
informację na własnej stronie int"*"to*.;
dnia'
*pły"ąło;"-"*t"lą"go nie poŹniej niz do końca
o wyjaśnienie treści specyfikacji
terminu. składania ofert '
w którym upływa połowa wznac??\ego
snliz wpłynął po upływie terminu składania wniosku'
2. Jęśliwniosek o ńiuJni.nie treŚci
udzielonych juŻ wyjaśnien'Zamawiający moze
o ktorym mowa w pkt. 1 lub dotyczy
bez r ozpo znania'
udzieiić wyj aśnieńiub pozo stawiÓ wnio sek
w celu
pr".ńJ,r.;" r*ołu.riazebtanlawsżystkich wykonawców
3.Zamawiają"y
"i.
wyjaśnienia treści SIWZ'
do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
4.leŻe|tw wyniku zmianytreści SIWZ nieprowadzącej.
zmian w ofertach ' zarna-wtający
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzęrttę
o tym wykonawców ' którym przekazano
przedłuŻytermin składania ofert i poinformuje
stronię intemętowej vwwv.bip.gozd'p1 '
SIWZ oraz umieścitakąinformację na własnej

Ż dniprzed,rpłyuu"m

Ix. WYMAGANIA DDTYCZĄCE WADIUM:
wadium
Iarrrarńający nie wymaga wniesienia

'

x. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:
związany.przez30 dni ' Bieg terminu
1. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią
*'u' źupływem. terminu skł adani a o fert.
zvłiązania" f.'d ;; ń iórv
"urli
moze przedŁuŻyc termin
2. Wykonaw"u ruńoał"ń ruu nu wrrios.k iamawiającego najmniej na 3 dni przed
ty-|kó raz, co
związaniaofertą ztym że zamawnj,ący moŻe
o wyrażenie zgody na
tęrmiriuńiązaniaofertą'*'o.ie się do wykonawców
upływem

przedłuŻenietegoterminuooznaczofiyokres,niedłuŻszyniż60dni.

OFERT:
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA

niewazności'
zachowanięm formy pisemnej pod rygorem
Ż. oferta wraz z załącznikami musi by ć' czytelna'
poapisanaprzęZosobę ttpowźnioną do
3. oferla v,razzr;;";ńińi musi uye
do
do podpisania oierty musi być dołączone
reprezentowania wykonawcy. upo*J^i.nie
dokumęntów załączonychprzez wykonawcę'
oferty' jeżeli nie wynika ono Z innych
podstawie pełnomocnictwa' to
4. JeŻeliosoba/osoby p"Jpm:ą.a ofórtę działana
jednoznicz-nierłskązywaó uprawnienie do
pełnomocni"t*o io'-,rsi ws*e.1 tresci
zostać dołączone cio oferty i musi być złoŻone
podpisania oferty. Pełnomocnictwo1o musi
z oryglnałem (kopia pełnomocnictwa
w oryginaie lub kopii poświadczo nej zazgodnoŚć
po*io''u być poświadczona notarialnie)'
spo''ąa zona w języku polskim ' Ka.Żdy dokumęnt
5. oferta wtaz Z;;ą;rrrkńi musi ujJ
językinizjęzyk polski wjnien byc złoŻony
*
składający ,ię ,'u or.rtę sporządzo'y
W razie
j
pol ski, po świadczo nym plzez Wykonawcę'
wr az ztłumaczęniem na ęzyk
ił ń'*j" polskojęzycznajest wersją wiązącą'
wątpliwoścl *"uj"
'lę,
moóąuye 4i??""w oryginale lub kserokopii
6. Dokumenty składające się na ofe'tę
Wykonawcę'
pot*l.'a zónej zaigóa*se z.oty ginałem ptzez
treŚó strona oferty była podpisana lub
7. Za|ęcasię, by iuz{u- ru*ł..ują.u]utąto1wiek
p"prawt1w treścioferty' aw szęzególności kaŻde
parafowana prr"rór.onu*óę. K'"żd;
nadpisanie, przesłonięcie korektoręm' ętc
przerobieni.' pr'.r.rós1enie, użupełnienie,
powinny być parafowarLe ptzez Wykonawcę'
1. oferta musi byĆ sporządzon

ł

az

i*ń

8.Zalecasię, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponumerowane.
W treŚci oferty winna być umiesz:zona informacja o ilościstron'
9. Zalęca się skorzystarie z wzoru formularza ofert w celu uniknięcia błędów przy
składaniu ofert ( wzot zał. nr.2)
10.W przypadku, gdy informacje zawartę w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o z:walczartiu nieuczciwej konkurencji' co do których
wykonawc a zastrzega, Że nie mogąbyć udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muSZą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
',
w rozumieniu art.1 1 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i (Dz, U . z Ż003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty' zaleca się, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnionę do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do ktorych przedsiębiorca podjął niezbędne działml,a w celu zachowania
ich poufności:

'=l

l$.Wykonawca ponosi wszelkie koszty z.vi:'ąZarLę zptzygotowanięm i zŁoŻeniem oferty.
ll.ZłoŻenię więcej niż jednej oferty lub złożenie ofeńy zawierającej propozycje alternatywne
spowoduj e odrzucenie wszystkich ofęrt złoŻony ch przez wykonawcę.
l2.Wykonawca wskaŻe w ofercie tę częśćzamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofeńę składają się:
a) formularzoferty (zaŁ.nr 2 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu' o których
mowa w art.Ż2 ust.1 ustawy Pzp,wgzil'ączonego wzoru (zał. nr 3 do SIWZ ).
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust,7 ustawy Pzp
d)

'

(zał.ru4doSIWZ).
Aktualny odpis z KRS w celu wykazaniu braku podstaw

do wykluczenia w oparciu

o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upĘwem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art,Ż4 ust.l pkt 2 ustawy;
e) parafowany przęz Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ.
f) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanlapozaterytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów' o których mowa w pkt' d, składa
składa dokument 1ub dokumenty zgodnie z zasadąwskazaną w pkt. VI ppkt B
niniej szej specyfikacji.
g) dokument określającyzasady reprezentacj i oraz osoby uprawnione do reprezentacji
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezęntowania
wykonawcy.

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
musząbyć złoŻone w siedzibię Zamawiającego w Gożdzie przy ul. Radomska 7
tt I02, w terminię do dnia 26.09.2012 roku do godz.10 : 50 .
2. ofertę na\eŻy umieścićw zamkniętym opakowaniu, uniemozliwiającym odczytanie
zawartoŚci bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanię winno byc oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy' zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkoł w Gożdzie ul. Radomska7,26 - 634 Gozd oraz opisane:
1. oferty
- pokój

WykonawcY
adres Wykonawcy

\^Tvra ( firma)

Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd

,,Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb stołówki szkolnej

przy
Zespole Szkoł w Goździe i Zespole Szkoł w Kuczkach Kolonii
Nie otwierać przed dniem Ż6,09.Ż012 r., godz' 11:00
3.ofęrta otrzymanaprzezZamawiającego po terminie składarria ofert zostanię niezwłocznię

.x

zwrócona wykonawc y bez otwierania.
zŁożonej
4. Wykonaw camoŻe wprowadzi Ó zmtany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
wprowadzeniu
o
zawiadomienie
ofórty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzymapisemne
zmianprzed terminęm składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiartmusi być
złoŻonewedług takich samych zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty oznaczonę,,ZMIANA'' zostanąotwarte przy
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzęniupoprawności
otwieraniu
"r.nj'
procedury dokonywan ia zmian, zostaną dołączone do oferty'
5. Wykonawca ma prawo ptzedupływem terminu składania ofert wycofać sięz
jak
portępo*ur'iapoprzez zŁoŻenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,' WYCOFANIE"' Koperty
będąotwielane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
oznakowane w ten
'poJob
poprawnoŚci postępówania Wykonawcy oruzzgodrtości z danymi zamieszczonymi na
toperci" wyóofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane'

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
siędzibie ZamawiĄącego przy lL Radomskiej 7 , w Gożdzie,
w pokoju nr 105, w dniu 26.09.2012 r. o godzinie 11: 00 '
2. Bezpośiednio przed otwarciem ofert Zarnavłiający poda kwotę , jakązamierzaprzeznaczyć'
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofęrtZanawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny tęrminu wykonania zamówienia, warunków
'
płatnościzawarty ch w ofertach.
4. otwarcię ofert jest jawne' wykonawcy mogąuczestniczyó w sesji otwarcia ofęrt.
W przypadku nięobęcnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zarnawiający prześle
*y_konu*"y informację z otwarciaofert na pisemny wniosek wykonawcy .
1. otwarcie ofert nastąpi w

)(IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I UPUSTU

:

jednącenę zareaLizację przedmiotu zamówienia, wypełniając
Fbrmularzu oferty' obliczając wartośćzamówienia w oparciu
odpowiedni ą
"ręiew
o informacj e zawartę w szczegołowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
Zd'ączntknr 1 do SIWZ.
2. Wszystkie wartości,w tym ceny jednostkowe powinrry być liczone z dokładnościądo
dwóch miejsc po przecinku.
3. Cęna oferty bruttó winna być podana w złotychpolskich liczŁowo i słownie oraz
obejmować wszelkie koszfy zwięane z wykonaniem zamówienia, zacaĘ okres
1. Wykonawca poda

rc alizacji prz e dmi otu zamówi eni a.

xv. 9PIS KRYTERI6w, K1ÓRYMI ZAMAwIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

!.

kierował kryterium
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zarnawiając'ybędzie się
przez
Wykonawcę zgodnie
obliczonĄ
ceny brutto zarea1izaćję prźedmiotu zamowienia
p''ópń*i prawa i podanej w ,, Formularzu ofertoWYil ,' (zaŁ' nr 2 )
z obowiązującymi

?.Zanajkorzńtniej'zą"oit*i",'ż''u''u oferta znajnizsząceną ( brutto) , obejmującą
r ea\izacj ę cało ścizamówienia'

XVT. IJD ZIELENIE

ZAMOWIENIA

udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
t została oceniona
*y*ugur'ióm określonym w ustawió Pzp orazw niniejszej specyfikacji
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
1ui.o nl;to.zystniejsza
i'tot''yót' Warunków zamówienia kryteria wyboru'
oferty, zamawiający zawiadomi
2. o odrzuceniu ofert(- y) orazwyborze najkorzystniejszej
postępowaniu,
przedmiotowym
w
ruęzvłłoczniewykońwcow, ktorzy złoźy|ioferty
podając uzasadnienie faktyczne i prawne'
zawiadomi wykonawców,
:. Ńięzwłocznie po wyborze najkorźystniejszej oferty zamawtającv
którzy złożylior"'ty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje,
najkorzystniejszej oferty)
okreŚlone w art.92ust.i pkt.1 Pzp (za.wiadomienię o wyborze
siedzibie na,,Tablicy
na własnej stronie internętowej wvw.bip.gozd.p1 i w swojej

-:^Zamawiający

':l.
'.,:]}

ogłoszeń''
wysłana dodatkowa informacja
4. Do wykonawcy' którego oferta zostanie wybranó, zostanie
o miejscu i tęrminię zawatcua umowy '
nie krótszym
5.Zamiwtający zawrzeumowę w sprawie zamówienia publicznego w tetminie
oferty, jeŻe]ri
niż 5 dni od dnia przesłania )awiadomięnia o wyborze najkorzystniejszej
albo 10 _ dni
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust'2,
pkt 3
- jeŻeIizostało przesłane w inny sposob, z zastrzęŻeniem art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a) oraz
lit. a . ) oraz art. 183 ustawY PzP
umowy
6.IeŻęliWykonawca, ktorego oferta zostaŁawybrana, uchyla się od zayłarcia
najkorzystniejszą
ofertę
wybrać
* ,pru*i" zamówieniu p,ibii"rrr" go, Zarnawiający moze
badania i oceny, chyba
spośród pozostałych ofert bezptieprowadzaniaich ponownego
ustawy.
ie zachódząprzesłanki, o k1orych mowa w art' 93 ust.l
1

xvII.INFSRMACJE o F9RMALN9ŚCIACH, JAKIE PSyINNY Z9STAC
DOPEŁNIoNE Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

w art'23
W przypadku udzielęnia zamowienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
umowy
,rst.t usta*y Pzp) _ zamavłiĄący przedpodpisaniem umowy zaŻądazłoŻetia
regulującej współpracę tych wykonawców '

XVIII. WYMAGANIA

D OT Y

CZ ACII Z ABEZPIEC ZENIA NALEZYTE GO

WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesieniazabezpięczenlanaleŻytego

wykonania umowy

'

xlx.ISTOTNE DLA STRoN POSTANOWIENIA, KToRE ZOSTANĄ
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAwIERANEJ UMowY w SPRAwIE
ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO, ócóinn WARUNKI UMowY AL_BO WZ0R
AY^C_9 w' AB Y
Uivi ó w{ ńźr;; ZAMAwI AJA CY wYMA GA o D-wYFoN
ZAWARLZNIMUMowĘwSPRAWIEZAMoWIENIAPUBLICZNEGONA
TAKICH WARUNKACH:

umowy
1.Istotne postanowienia umowy określonezostały w załączonymwzorzę
(zał. nr 6 do SIWZ) .
planowanej ilości
2, Zamawtający zastr'zega sobie możliwośćzmniejszenia lub zwiększenia
artykułów wymienionych w formularzu ofertowym do umowy.
przewiduje
3. Wdostawach ręalizowanych w terminachpóźniejszychZama:wtający
zmiany
zakresie
w
p.Z.p.
ustawy
mozliwośćzmiany treścirrmowy zgodnte'zart.I44
cen
cen. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy nastąpi wzrost podatku VAT ,
cen.
towarów na rynku Wykonawca może ubiegać się o podwyższenie
4. W przypadku zmianY cen rynkowYch :
przelicryć wg wskaźnika
u; ."oy produktów , Wykonaw ca razw kwartale może
Prezesa GUS
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , ogłoszonego przez

..:a

publikowan€go w Monitorze Polskim '
s, Żiaantepodwyłzenia cen, musi zostac przedstawtone Zama'wiającemu w formie
rłniosku wraz zdokumentami potwierdzającymi wzrost cen .
powyższym:
6.Gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w
lub
a; nie wynika koniecznośćpodwyższenia cen towarów'
lub
Wykonawcyn
bi gdv podwyższenie Ęch cen wiąże się z winą
towarów Zamawiający na podstawi. p"""p'owadzonego rozpoznania rynku
c')"gdy
'
ńió stwierdzi wziost,' .eo , wniosku Wykonawcy nie uwzględnia się'
sporządza aneks do umowy'
7. W prrypadku podwyższenia cen towarów ,Zamawitjący
w życie ustaleń
,n r.to.y* ot<reiti ceny po zastosowaniu podwyż1'<l oraz dzieńwejścia
aneksu.

xx. PoUCZENIE o ŚnouxłCH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKoNAwcY w TOKU PosTĘPowANIA
o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :
zamówienia
Wykonawcom' a takŻe innym osobom, jezeli ich interes.prawny w uzyskaniu
przep i s ow
go
nj
pr zęz zarrlaw
ące
doznŃ' lub mo ze doznać us zczęrbku w wyniku narus zeni a
z dnia29 stycznia
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy

Ż004r''Prawozamówieńpublicznych(t.j. Dz.|J.z2010r.nr113,poz'759zezm')

przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
jl r]''vr.ń-ęnia odwołującego Z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołującego'

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał za|iczekna poczet wykonania zamówienia
151a ustawy z

iiir

(

art'

29 styiznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

XXII. Opis częścizamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych :
Zamavłta1ący nie podzięlił zamówienia na częściw związku
ofert częściowych '

xxIII .Informacja

z czymnie dopuszcza składania

mowa
o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

jeżeli Zamawiający
w ań.67 ust. 1pktoizlur art.t34ust.ó pkt3 i4ustawy p.z.p.
przewiduje udzielenie takich zamówień
Zarrlawiający nie przewiduje mozliwościudzielenia zamowięń uzupełniających

warunki,
sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne
ich
jeżeli
dopuszcza
Zamawiający
jakim .ur"ą óapowiuaać oferĘ wariantowe,
składanie
Zamawiający nie dopuszczaskładania ofeft wariantowych .

xxlv. opis

xxv. Adres poczĘ elektronicznej

lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zanaawiaj ący dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
ZamawlĄ ący nie dopu szcza poro zumiewania się dro g ą elektroni czną'

xxvl.

Informacje doĘczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
międry Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXVII. Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elęktronicznej na podstawie ar1' 91 b
ust.1 ustawy p.z,p.

xxvil.

Informacja o wysokości zrvrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zrvrot :
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

!

xxvul.

Ządanie wskazania prz'ez Wykonawców w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom:
ZamawiĄący Żądawskazania przez Wykonawcę, w ofercie częścizamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zasięrzapowierzyć Żadtej części zamówienia podwykonawcom.

XXIX. określenie częścizamówienia, która nie może być powierzon^ podwykonawcom;
Zamawiający nie określił,która częśćzamowienia nie moze być powierzona podwykonawcom,

XXX. Dodatkowe postanowienia:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zanawiający nie przewiduje podpisywania innych dodatkowych umów, porozumień niz
Umowa z wykonawcąktory zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do SIWZ są :
I. Załącznlk nr 1 - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia,
2. załącznik nr 2 - Formularz oferty,
3.ZaŁączniknr 3 - oświadczenie, zgodnie zart.22 ust.1 i 2 ustawy,
4. ZaŁącznik nr 4 - oświadczenie' zgodnie z afi.24 ustawy,
5. Załączruk nr
6. Załącznik nr

5 - oświadczenie osoby ftzycznej
6 - Projekt umowy'

prowadzącej działalnośćgospodarczą

Gózd, dnia 17.09.2012 r.

ZATwIERĘzAł{ou

