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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARG U

NI

EOG RANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoĘ określone w przepisach wydanych na podstawie

ustawy z drua}9 styczniaroro:^

;Prawo

zamówień publicznych

art.l1 ust.8

dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkotnej

przy P,sP w Goździe i PsP

Podstawa prawna:

w

Kuczkach Kolonii

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgoprowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia29 styczrua}}}4 r. Prawo zamówieńpublicznych (i. j. oz.u. z20t0
r.Ni t t:,
poz. 759 ze nn.), zwanej w dalszej częściSpecyfikacji Istotnych warunkow Zamówienia
w skrócie ,, ustawąp.z.p.'' lub ,,Pzp" oraz aktów Wykonawczych do tej ustawy.
Do czynnościpodejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępówaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia23 kwiętni uigei-r.Kodeks
Cywilny ( Dz' U. nr I 6, poz. 93, z późn. zmianami), jeŻeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej .

I. NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
Nazwa :
NIP:
Adres:

Strona internetowa:
Numer
Numer
Czas urzędowania:

telefonu:
faksu:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
796-25-91-373
ul. RadomskaZ,Z6 _ 634 Gozd
www.bio.gozd.pl
(48) zżo zs
(49) 320 23 57
w
w godzinach7.3l- 16.00
od wtorku do czwartku, w godzi nach7.3O _ is.ió
wgodzinach7.3}_ 16.00

sl

poniedziałek

w piątek

II. TRYB

aDZIELENIA ZAMÓwrnlvrł

Postępowanie o udzielenie zamówienia public znegoprowadzone
jest w Ębie przetargJ
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia 29-styc
zni,a2004r. Prawo zamówień
publicznych(Dz'IJ' z2010 r. Nr 1 73'poz.759, zezmianami)
,-zvłanejdalej ,, ustawąp.z.p.,,
lub
o wartości łącmej nieprzekrac
w
ńotychio*',i*".tości
"Pzp''
kwoty
?ąujwy'ażo''ej
określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.1 l ust.8 ustawy p.z.p. .

ilI. oPN PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

1' Przedmiotem zamówienia są sŃcesywnę
dostawy

prod$tów żywnościolvych dla potrzeb
stołówki szkolnej przy Publiczrej Szkóle Podstawow[1i
cozarie i putticznej Szkole
Podstawowej w Kuczkach Kolonii . Dostawy produktów
odbywać
uprzednim
zamó wieni u pr zez Zanawtaj
'ię
ącego .
2' Nazwv i kody dotycząceprzeómiotu zamówienia
określone we Wspólnym Słowniku
ZamówienPublicznych ( CF! :

ĘĘ;;

> 151 10000-2 mięso; 151 1 1 100-0 wołowina;
1513 1500-0 produkty drobiowe;
1513 1 120-2 produkty wędliniarskie.

)

15300000-l Owoce,warzywai podobne produkty
> 15211000-0 Filety rybne; 15331 t7O_9 warzryarnrozone

) 15500000-3 produkty mleczarski e;03142500_3
) 15811000-6 pieczywo
) 15800000 _ 6 Różne produkty spozywcze
) 15896000-5 produkty mrozone
) 15812100-4 Wyroby ciastkarskie

jaja

3' Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załączntknr 2 doSIWZ
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

.

Termin wykonania zamówieni a_ Dostowa produktów
,,
źywnościotłłychdla potrzeb stołówki
szkolnej przy PSP w Goźclzie i PSP w Kuczkich
Kolonii7'od dnia podpisania umowy do

31.12.2011 r.

v. WARUNKr UD?I{r_qw PosTĘPowANIU ORAZ oPIs
sPosoBU
"-"'
DoKoI\rnvANIA OCEIYY SPEŁNIANIA TYCH wARUNfów'
l'W postępowaniu mogą wziąćudział^wykonawcy' którzyspełniają
warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22
ust.l usta'wy Pzp:
l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywanja okreśioo.j
d"iułulnościlub crynności
przepisy
pr1Ya
nakładają
óbowiązek
ich posiadania.
- ^ Ęze]i
l.2.Posiadają
wiedzę i doświadc""niu do wytonania zamówienia.

l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oruz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
W prrypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,każdy
z warunków określonych w pkt. 1' 1 ' _ 1.4' winien spełniaó co najmniej jeden z
Ęch wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Zuwagina charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziafu w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy P
Wykonawca powofujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziafu w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą braĘ udział w realizacji częścizamówienia, przedkłada
pisemne zobowią7anie innych podmiotów do oddania mu do dysporycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy rktóruy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczeniazpostępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w arL.24 ust.l ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony
w pkt.2 powinien spełniaó kaŻdy z wykonawców samodzielnie.

vI. WYKAZ oŚwIADCzEŃ LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ
DoSTARCZYĆ wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁMENIA
wARt]NKÓw ułzlAŁU w POSTĘPoWANIU:

A. w

celu potwierdzętiaspełniania warunków udziałuw postępowaniu do oferty należy
załączać:

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postglowaniu określonym
w art.22. ust.1 ustawy Pzp wg wzoru nazał. nr 3 do SIWZ (oryginał);
Wykonawca powofujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał irurych podmiotów, które będą brały udziałw realizacji części
zamowienia, przedkłada pisemne zobowiąpanie innych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia.

W prąrpadku oferty składanej przezwykonawców ubiegających się wspólnię o udzielenie
Zamovńęnia publicznego, oświadczęnieo spełnieniu kazdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden ztychwykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.

B. W celu wykazania braku podstaw

do wykluczetiazpostępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy naleĘ
złoĘć,następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
zgodnośćz oryginałemprzez wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu
reprezentacji:

l.oświadczenię o braku podstaw do wykluczętiazpostępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp,wgwzoru nazał. nr 4 do SIIZ
(oryginał);
2.Aktualny odpis z właściwegorejestru jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
'
w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.l pkt 2 ustarvy;

3.Akfualne zaświadc'zenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierd
zające, Że
wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków lub źaswiadczenił ieuzyskałpnevndziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności
lub wstrzymanie
w całościwykonania decyĄi właściwegoorganu _ *ysta*iorr" ni. wcześniej niz
3 ńiesiące
przed upływem terminu składania ofert.
JężeIi wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani apozaterytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ące odpowiednio, ze :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci,
b) nie zalegazuiszczeniem podatków, opłat, a|bo Żeuzyskał przewidziateprawem
zwolnięnie, odroczenie lub rozłoŻenie naraty zaleg}ych płatnosci lub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu.

Dokumenty, o których m9wa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy
przedupływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w
lit. 6 powinny być'
wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące przed, upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w kraju zarńeszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którycir mowa powyżej,zastępuje
się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożoleptzed,notariuszem,
włxciwyń ó.g*"*
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospod *"."gó
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju' w którym wykonawca ma siedzibę
lub
miejsce zamieszkania _ wystawione zodpowiedniądatąwymaganądla tych dokumentów.
W prrypadku oferty składanej przezwykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówieniapublicznego', dokumenty potwierdzające,'e wyko.'awóa nie podlega
wykluczeniu składa kuzdy z wykonawców oddzieinie.

vII. INFoRMACJE o sPoSoBIE PoRoZUMIEWAIIIA sIĘ ZAMAWIAJACEGo
Z wYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYWANIU oŚwłnizEŃ LUB
DoKUMENTÓW, A T AI(ŻE WSKAZANIE osoB UPRAWNIoNYCH Do
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadcżenia,wnioski,zawiadomi

eriaoruz

informacje zama'wiającv i wykonawcy przekaz$ąfaksem, a następnie potwierdzają
pisemnie.
3' Jeżeli zamavńający lub wykonawca ptzekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomi
eniaoruz
informacje faksem, każdaze stron nażądanledrugiej ruęru,łocznte potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomościptzezwykonawcę,
zamavmający domniema, iż pismo wysłane przezzarnavńĄąc"go.ru rru*er
falsu podany
przęz wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwi ający zapoz-nanie
się
wykonawcy z treściąpisma.
5. Korespondencję zwtryanązniniejszym postępowaniem, należy
kierowaó na adres :
Zespó| Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd,
Faks: 48 320-23-57
6. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Panlozęf Drab
- Tel. 48 320-23-57, godz.7.30 - 15.00

Wu. oPIs sPosoBU UDZIELAMA wYJAŚrunŃ rnnŚcr
SIWZ:
1. WykonawcamoŻe mwóció się do
pir.-rrąp*Juą*"ioskiem
71lavńając.go
o wyjaśnienietreściSIWZ- Zamawiający oaioii" '
rrl"r*ło.'J'i;
-"r.ń
2 dnt pned upływem terminu składŃa
nu pi,s*i. ,u rua^i

,;"

treśćpytania i odpowiedzi wszystkim uczesfirikom postępowani
informację na własnej stronie internetowej_www.bip.gozd.pt

i,ia"":jednak niz

pyil;,

przesyłając

u oi*umieści taką

pod warunki em, Żewniosek
nie później niz do końca dnia,
""-"ffi:1cego ofert
_ Y !1o.y- upływa połowa *y.nu"ior"gó terminu
.
2' Jeśliwniosek o wyjaśnienietreści slw1 wpłynął'tłuo*iu
po upływie terminu składania wniosku,
o którym mow?
Y.p! 1 lub dotyczy.ud"''łóny.ńiuż wyjaśnien'zanińający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez'rozpiznanta.
_
3'Zarnaułiający nie.przewiduje nłłołaniazebrania*r'yrtki"h
wykonawców w celu
wyjaśnienia treścisIwZ.
4' JeŻeli w wyniku złriany treści SIWZ nieprowadzącej
do nnianyogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadrenieźńan
w ofertacń , zamawiający
ptzedfuĘ termin składania ofert i poinformuje o tym
wykonawco*, łtory* przekazano
SIWZ oraz umieści takąinformację na własnej ,t ooi. internetowej
www.bip.gozd.pl .
-

"a"
o wyjaśnienietreści specyfikacji wpłynął

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamavńający rue Żądaod Wykoniwców wniesienia
wadium

.

x. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1' Ustala

2'

się, ze składający ofertę pozostaje ruą zvitryany przez3g
dni . Bieg terminu
mitązanta ofeĘ rozp o czqa się wraz z upływem i.ńin"
składania
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek mmavnającego
"ń;:

mięanlaofertą ztym Że zamavńĄący moŻetylko

może przedłuĘćtermin

raz, co najmniej na 3 dni ptzed
upływem terminu zwiryaruaofertązrmóc_ić się do
wykonawców o wyra Żenie zgody na
przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuŻsryniż60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF,ERT:
musi być sporządzonaz zachowałiem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
wrazzzałącruikani musi byc czytelna3. oferta v\Ęazz załącznikarrti musi uye poapis anaprzezosobę
upowaznioną do
reprezentowania wykonawcy. Upowazaienie do podpisania
orerty -"Tuie dołączone do
oferty, jeżeli nie"wynika ono zińych dokumentó'w
,źią"rony"hprzezwykonawcę.
4' Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę.dzi ałanapodstańe
p"łnońo"rricńą to
pełnomocnictwo to musi w swej treścijednoznłcznięwska"ywae
up.u*r'iJri. ao
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty i musi być, złoŻone
_ w oryginale lub kopii poświadczonej zazgodnośe z oryginałem.
5' oferta v'raz z załączrukarrti musi bye spoóąd ,onu
* iiłylru polskim . KuŻdydokument
składający się na
sporządzony.winnymię'yr.u nii;ęzyk polski
9fertę
być ńożony
wrazz tfumaczeniem
na język polski,_poświńżonym przezwykonawcę.
- (- W
'l razie
wątpliwości
się, iz wersja polskojęzyczna jeśtwirsją wiąącą.
6' Dokumenty składające się ou or..tę mog'
być złózone w oryginale lub kserokopii
zazgodnośó
z
oryginałeń
po"rWykonawcę.
-' Łotwierdzonej
7 Za|eca się, by każda
vavńerającuiur.ąłolńek treśó strona oferty była podpisana lub
parafowana przezwykonawcę.KłŻdapoprawka
w tręściore.ty, ;;;r;;;oirrosci kuŻde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnieńie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
być parafo wane ptzez Wykonawcę.
^ Łoy'*y
8'
Zaleca
aby strony oferty były irwale ze sobąpołączone i
kolejno ponumerowane.
9ię,
W treścioferty winna być umieszczonainformacja
stron'
^ W przyp?dku,
9'
gdy informacje zawarte w ofercie itanowiątajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczatiu nieuczciw.3
tonL*.rr;jl"
których
wykonawcazasttzega, żenie mogąbyć udostępniane
innym uczestnikom postępowania,
1' 9Ptr"

2. oferta

;;i;'

*?:

olńi

.il;

3.oferta otrzymanaprzezZanawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4. WykonawcamoŻe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej
oferty pod warunkiem' ze Zarrnwiający otłzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmianptzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złoŻonę według takich samych zilsad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ,, ZMIANA''. Kopeńy oznaczone,,ZMlANA'' zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził nniany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną doł ączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofaó się z
postępowaniapoprzez złożenlępisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Koperfy
oznakowane w ten sposób będąotwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy orazzgodności z danymi zaretieszczonymi na
kopercie wycofanej oferry. Koperty z ofertarrli wycofanymi nie będąotwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OF'ERT:

nastąi w siedzibie ZanavnĄącęgo ptzy uL, Radomskiej 7 , w Goździe,
pokoju
w
nr 105, w dniu 06 grudnia 2010 r. o godzinie 11: 00 .
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamavńający poda lovotę, jaką zamieruaprzentaczyć,
na sfi nansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofertZamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny terminu wykonania zamówienia, warunków
'
płatnościzawarty ch w ofertach.
4. otrvarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W prąlpadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .
1. otwarcie ofert

XIV. OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY:
jednącenę zarcalizację przedmiotu zamówienia, wypełniając
odpowiednią częśów Formularan ofęrly, obliczając wartośćzamówienia w oparciu
o informacj e zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
ZałączntknrŻ do SIWZ.
2. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnościądo
dwóch miejsc po przecinku.
1. Wykonawca poda

Xv. oPIs KRYTERIÓw, xrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE sIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE oFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCEI\TY OFERT:
1. Ptzy wyborze najkorzystniejszej oferty zamavłiający będzie się kierował kryterium
ceny brutto zarcalizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie
z obowiąującymi przepisami prawa i podanej w,, Formularzu ofertowym ( zał. nr 1 )
''
2. Zanajkorzystniejszązostanie uznana ofęrta znajruŻsząceną ( brutto) , obejmującą
realizację całościzamówienia

.

XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. Zamavłiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w ustawie Pzp orazw niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryteria wyboru.
2. o odrzuceniu ofert(-y) oruzwyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi
ruezwłocrsie wykonawców, którzy złożyli oferly w przedmiotowym postępowaniu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne'

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,

którzy ńoĘli oferty w przedmiotowym postępowaniu otaz zamieści informacje,
określonew art.92 ust.1 pkt.1 Pzp (zavłiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferry)
na własnej stronie internetowej wrvw.bip'gozd'p1i w swojej siedzibie na,,Tablicy
ogłoszeń''
4. Do wykonawcy, którego oferta zostanię wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie za'warciaumowy .
5.Zanavńający zawrze umowę w sprawie zarnówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 _ dni
- jeŻeli zostało przesłane w irrrry sposób, z zastrzeŻęniem art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3
lit. a . ) oraz art. 183 ustawy Pzp
6. JeżęIi Wykonawca, którego oferta zostaŁa wybrana, uchyla się od zawarciaumowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŹytego
wykonania umowy' Zarnavnający może wybrać ofertę najkorzystniej szą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzałia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

;

xvII.INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY zosTAc
nopEŁMoNE Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo:
W przypadku udzieleniazanówienia konsorcjum (tzn' wykonawcy określonemu w art.23
ust.l ustawy Prp) _ zamavmąący przedpodpisaniem umowy zażądazłożeniaumowy
regulującej współpracę tych wykonawców -

XYIII. WYMAGANIA DOTY CZACF' ZABF,ZPIECZEII-IA NALEZYTEGO
WYKONAIYIA UMOWY:
ZamavnającyniewymagaodWykonawcywniesieniazabezpieczelianależytegowykonania
umowy .

'
'

xlx.ISToTNE DLA STRoN PosTA}{owIEMA, KToRE ZosTANĄ
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMoWIENIA PUBLICZ|I_EGo, oGÓLNE WARI]NKI UMowY ALBO wZÓR
UMowY' JEZELIZAMAWIAJACY WYMAGA oD wYKoNAwCÓw, ABY
zAwARL z NIM UMowĘ w SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGo NA

TAKICH WARTJNKACH:

1. Istotne postanowienia umowy określone zostaĘ
(zał.nr 5 do SIWZ).

w załączonymwzorze umowy

2. Zamavńający zasttzega sobie mozliwośó zmniejszenia lub zwiększenia planowanej ilości
artykułów wymienionych w formularzu ofertowym do umowy.
3. W dostawach realizowanych w terminach pózniejszychZamavłiający przewiduje
możliwośózrriany treściumowy zgodnie zart.I44 ustawy p.z.p. w zakresie zmiany
cen. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy nastąpi wzrost podatku VAT , cen
towarów na rynku Wykonawca może ubiegać się o podwyższenie cen .
4. W prąrpadku zmiany cen rynkowych :
a) ceny produktów , Wykonawcaraz w kwańale może przeliczyó wg wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , ogłoszonego pruez Prezesa GUS
publikowanego w Monitone Polskim.
5. Ządanie podvłyŻszenia cen, musi zostaó przedstawione Zamawiającemu w formie
wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wzrost cen .

6.Gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w powyżsrym:
a) nie wynika koniecznośćpodwyższenia cen towarów,lub
b) gdy podwyższenie tych cen wiąże się z winą Wykonawcy,lub
c ) gdy Zamawiający na podstawie pŹeprowadzonego rozpoznania rynku towarów
nie stwierdzi wzrostu cen , wniosku Wykonawcy nie uwzględnia się.
7. W przypadku podwyższenia cen towarów ,Zamawiający spolządza aneks do umowy,
w którym określiceny po zastosowaniu podwyżki oraz dzień wejścia w życie ustaleń
aneksu.

-

xx. PoUCZENIE o ŚRoDKACH ocHRoIYY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwcY w ToKt] PosTĘPowA}{IA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA :

'1

Wykonawcom' a także innym osobom, jeŻeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
domał lub może doznaÓ uszczęrbku w wyniku naruszenia przęz zamailającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia29 sĘcnńa
Ż004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j' Dz.U. z2a10 r. nr 113, poz.759 ze zm.)
przysfuguj e odwołanie wyłącznie wobec czynności :
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrancenia oferty odwołującego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielal za|iczekna poczet wykonania zamówienia
151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych)

(

art.

xxII. Opis częścizamówienia, jeżeli Zamawiaiący dopuszcza składanie ofeń
częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczegóLne części,ale dana częśó jest
niepodzielna i Wykonawcazobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania
wszystkich pozycji danej części.WykonawcamoŻe z}oŻyó ofertę na jednąlub więcej części.

xxIII.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających' o których mowa
w ań.67 ust. 1 pkt 6 i 7lub art.t34 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. jeżeli Zamawiający
przewiduj e udzielenie takich zamówień
ZamawtĄący nie przewiduj e możliwościudzielenia zamówień uzupełniaj ących

]

xxfv. opis sposobu przedstawienia ofert wańantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferĘ wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie

:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

.

xxv. Adres poczĘ elektronicznej

lub strony internetowej Zamawiającego' jeżeli
Zamaw iający dopuszcza po rozumiewanie się dro gą elektroniczną :
Zanawlający nie dopu szczaporozumiewania się drogą elektroniczną.

xXvI.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczęnie między Zanavnającym
polskich.

a

Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złoĘch

X)(VII.Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

Zamaułiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b
ust.1 ustawy p.z.p.

muszą być ozrtaczolue klauzulą', lnformacj e stanowiące taj emnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z drua 16 kwietnia 1993 r. o mvalczaniu nieuczciwej
konkurencj l' (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodne ztymprzepisem przeztajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośÓ
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działaruaw celu zachowania
ich poufności:
l0.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniemi złoŻettlem oferty.
ll.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożęnieoferty zawierającej propozycje altematywne
spowoduj e odrzucenie wszystkich ofęrt ńoŻonych przez wykonawcę.
l2.Wykonawca wskaże w ofercie tę częśózamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o k1órych
mowa w art.22 ust.l ustawy Pzp'wgzałączonego wzoru (zał. nr 3 do SIWZ ).
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczetiazpostępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
(zał.nt 4 do SIWZ).
d) aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. I
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniejniż 6 mięsięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczęnie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art.24 ust.l pkt 2 ustawy.
e) aktualne zaśvńadczęnie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że
wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaśitadczenie, ze uzyskał
pruevmdziane prawem zwolnienię, odroczenie lub rozłoŻetienaraĘ zńeglych płatności
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawione nie
wcześniejniż 3 miesiąceprued upływem terminu składania ofert.
f) parafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznkanr 5 do stWZ.
g) dokument z którego wynika upowaznienie wykonawcy do podpisania oferfy
lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:
oferty musząbyó złożone w siedzibie Zarnavmającego w Goździeprzy ul. Radomska 7
- pokój rc I02, w terminie do dnia 06 grudnia 2010 roku do godz. 10 : 50 .
2. ofertę na|eŻy umieśció w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytarie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adręsęm Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisane:
1.

nazrva ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespół Ekonomiczno Administraryjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
,,

Dostawd produktów Żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej przy PSP w Goździe

i PSP

w

Kuczkach Kolonii,,

Nie otwieraćprzed dniem 06

erudnia 2010

r.. sodz. 11: 00

wysokościzrvrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamavtiający pnewiduje ich zwrot :

xxvll.Informacja

o

Zanavłiający nie przewiduje zrvrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxvl[.

Ządanie wskazania pfizezWykonawców w ofercie częścizamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom :
Zanawiający Żądawskazania przez Wykonawcę, w ofercie częścizamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zartierzapowierzyć Żadnej częścizamówienia podwykonawcom.

xnx.

określenie częścizamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom;

Zarnaviający nie okreŚlił, która częśćzamówienia nie może byó powierzona podwykonawcom'

XXX. Dodatkowe postanowienia

:

Zamawtający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zalącznikami do SIWZ są :
t.Załącz:ik nr 1 - Formularz ofeĘ,
2. Załącmiknr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zartówienia,
3. Załącznk nr 3 - oświadczenie,zgodnie z art.22 ust.1 i 2 ustawy,
4. Załączruk nr 4 - oświadczetie, zgodnie z art.24 ustawy,
5. Załącnik nr 5 - Projekt umowy'
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