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S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W   

Z A M Ó W I E N I A   

   

   

Zamawiający:   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach  NIP 

713-22-73-193   

   

   

Kierownik Zamawiającego:   

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących   w 

Rybczewicach   

Rybczewice Drugie 119A, 21-065 Rybczewice tel. 

(81) 585 40 05 faks: (81) 585 40 05   

   

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, na wykonanie zamówienia pn.:    

   

Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków   
   

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art.11 

ust.8 ustawy Pzp.   

   

KODY CPV:    

 55320000-9 - usługi podawania posiłków,   

 55321000-6 - usługi przygotowania posiłków,   

 55322000-3 - usługi gotowania posiłków.   

   

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na 

przygotowaniu dostarczeniu i wydaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, w tym uczniów objętych programem 

wspierania gmin w zakresie dożywiania, nieobjętych tym programem oraz dzieci uczących 

się w przedszkolu.    

2. Zamawiający przewiduje, że w ramach wykonywania zamówienia wykonawca będzie 

dostarczał posiłki dla następującej liczby uczniów:       

1) posiłki dla ok. 24 uczniów w ramach programu,   

2) posiłki dla uczniów nieobjętych programem ok. 41 uczniów,   

3) posiłki w proporcji ½ dla dzieci w wieku 3-6 lat - ok. 30 uczących się w przedszkolu 

oraz 47 uczących się w oddziałach przedszkolnych.    

3. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia wynosi:   

1) liczba drugich śniadań dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata - 30 x 175 dni – 5 

250 szt.,    

2) liczba pełnych obiadów 65 x 175 dni – 11 375 szt.,    
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3) liczba obiadów w porcji ½ pełnego obiadu dla dzieci w wieku 3-6 lat 77x 175 dni – 

13 475 szt. 

4. Wskazane w ust. 3 liczby posiłków są orientacyjne, mogą ulec zmianie. W przypadku 

zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w tym 

zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb, zarówno mających wpływ na zwiększenie jak   i 

na zmniejszenie liczby posiłków (np. liczba posiłków może być znacznie niższa  w okresie 

świąt, epidemii, chorób dzieci, itp.). Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie 

potrzebnych posiłków w oddziałach przedszkolnych: informacja  o liczbie posiłków będzie 

przekazywana do godz. 8:30 dnia, w którym zostaną wydane zamówione posiłki.   

5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:   

1) przygotowanie posiłków dwudaniowych (zupa + pieczywo, II danie, napój) oraz 

drugich śniadań z napojem tylko dla dzieci przedszkolnych,   

2) dostarczanie i wydanie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków  

(z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej) - drugie śniadania należy wydawać do godz. 

do godz. 9.30, natomiast obiad od godz. 10:45,   

3) posprzątanie po wydaniu posiłków, odbiór powstałych odpadów (zlewek, naczyń 

jednorazowych).   

6. Otwarty katalog proponowanych posiłków:   1) drugie śniadanie: np. pieczywo mieszane 

z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera żółtego, jajek, lub dżemów; zupy 

mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa zbożowa. Kaloryczność 

śniadania w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal,   

2) pełny obiad, w skład którego wchodzą:   

a) zupa - przygotowana na wywarach warzywnych lub mięsnych z dodatkiem głównego 

składnika, który nadaje zupie charakterystyczny, specyficzny smak - min. 250-300 

ml,   

b) drugie danie - posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi 

warzywami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż, 

makaron. Drugim daniem mogą być: pierogi (nadzienie różne), naleśniki (nadzienie 

różne), kopytka (dodatki różne), makaron z sosem, krokiety, gołąbki (sosy różne), 

gulasz (dodatki różne), placki ziemniaczane (sos lub surówka), pulpety w sosie lub 

surówka itp. Zamawiający dopuszcza wydawanie dania bezmięsnego maksymalnie 2 

razy w tygodniu.   

c) napój np. kompot z owoców - min. 200 ml/ osobę.   

7. W jadłospisie powinny przeważać potrawy: gotowane, pieczone, duszone, okazjonalnie 

smażone.   

8. W jadłospisach należy również przewidywać zamienniki dla dzieci alergicznych.    

9. Informacja o diecie dziecka Wykonawcy zostanie przekazana na piśmie w momencie 

uzyskania jej od rodzica dziecka w trakcie trwania roku szkolnego, najpóźniej na tydzień 

przed ustalaniem jadłospisu przez Wykonawcę.    

10. Listę dożywianych dzieci z programu sporządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w 

Rybczewicach - na jej podstawie odbywa się wydawanie posiłków. Liczba dzieci  w ciągu 

roku może ulec zmianie i zależna jest od spełnionych przepisami prawa uprawnień do 

korzystania z pomocy w formie dożywiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów objętych dożywianiem.   

11. Natomiast dla uczniów nieobjętych programem i dzieci uczących się w przedszkolu listę 

sporządza Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących.   



____________________________________________________________________________Strona 3 z 17   

SIWZ – Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków   

12. Wykonawca ma również obowiązek zapewnić sprzedaż posiłków dla dzieci z wyżej 

wymienionej szkoły nie objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

Rybczewicach oraz uczniów przedszkola pod warunkiem zachowania tej samej ceny 

posiłku i tego samego jadłospisu.    

13. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie wydane posiłki 

po przedłożeniu faktury na podany numer konta bankowego, przy czym Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej zastrzega, że będzie ponosił jedynie te koszty, które są związane z 

przygotowaniem i wydawaniem posiłków dla uczniów objętych programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania, natomiast opłata za pozostałe posiłki nie objęte 

programem, w przedszkolu i oddziale wczesnoszkolnym będzie pobierana bezpośrednio 

przez Wykonawcę po wydaniu posiłków w cyklu miesięcznym za okazaniem właściwej 

faktury z ilością dzieci oraz podziałem na grupy wiekowe.    

14. Zamawiający nie przewiduje wzrostu cen posiłków w trakcie realizacji niniejszej umowy.    

15. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających 

aktualne terminy ważności. Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek 

konserwowych, mrożonek, półproduktów oraz na bazie Fast Food.   

16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym 

modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw 

w każdym posiłku. Przy planowaniu posiłku należy uwzględniać zalecaną wartość 

energetyczną w zależności od grupy wiekowej np: 3-6 oraz 6-15. Posiłki powinny posiadać 

odpowiednie walory smakowe, zapachowe oraz estetyczny wygląd.   

17. Przy sporządzaniu posiłków muszą być przestrzegane i stosowane wymagania zdrowotne 

żywności oraz wymagania dotyczące zasad higieny , zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r, poz. 1541 ze zm.) łącznie 

z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą 

spełniać środki spożywcze  stosowane w ramach żywienia zbiorowego  dzieci i młodzieży  

w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami  

Instytutu Żywności i Żywienia np. Żywienie dzieci w Przedszkolach-Zofii Wachowiak,  

Haliny Weker, jak również zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu 

Żywności i Żywienia w sprawie norm  wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w 

zakładach żywienia zbiorowego  oraz jakości zdrowotnej żywności, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaleceń dotyczących:   

1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),   

2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),   

3) cyklu produkcyjnego i poszczególnych jego etapów (przestrzeganie zasad 

sanitarnohigienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków (surowiec świeży, 

najwyższej jakości posiadający dokument dopuszczający do jego spożycia z 

zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych), wydawania posiłków, 

składowania  i magazynowania produktów, przewozu posiłków,    

4) w zakresie jakości (sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi 

normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych, zapewniając 

różnorodność diety, właściwy  stan dostarczania posiłków (termosy posiadające atesty 

Państwowego Zakładu Higieny zapewniające zachowanie odpowiedniej temperatury 

przy ich spożywaniu – zupa + 75°C, gorące drugie danie  + 63 °C, potrawy serwowane 
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na zimno +4°C, dbałość o czystość termosów, posiłki świeże - sporządzone nie później 

niż 12 godzin przed  spożyciem, smaczne, estetycznie przygotowane i podane),   

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających  w zakresie 

wagi i kaloryczności posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia 

parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia oraz SIWZ, Zamawiający 

obciąży kosztami za badanie Wykonawcę.    

18. Posiłki powinny być sporządzone i wydawane zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i 

sanitarnej dla żywienia zbiorowego, lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej 

jakości, świeżych, naturalnych z ograniczoną ilością substancji dodatkowo 

konserwujących, zagęszczających, sztucznie aromatyzowanych i barwionych, produktów z 

glutaminianem sodu, produktów masłopodobnych, seropodobnych.   

19. Posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej 

wartości odżywczej minimum od 530 do 900 kcal z uwzględnieniem norm produktów 

każdej z grup.    

20. Posiłki powinny być przewożone samochodem dopuszczonym przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.   

21. Wykonawca ma obowiązek dostarczania jadłospisu na dany tydzień, najdalej w piątek 

tygodnia poprzedniego, a jeżeli jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, w dniu 

poprzedzającym wolny dzień Dyrektorowi Szkoły i Kierownikowi GOPS. W jadłospisie 

bezwzględnie musi być podana gramatura i wartość odżywcza w kcal poszczególnych 

posiłków. Zmiana jadłospisu może być dokonywana wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły.   

22. Jadłospis musi być podpisany przez osobę mającą do ustalenia jadłospisu przygotowanie 

zawodowe.   

23. Wykonawca zobowiązany jest do zbiórki i zagospodarowania powstałych odpadów 

(zlewek, naczyń jednorazowych). Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów (zlewek, 

naczyń jednorazowych) w miejscu żywienia do dnia następnego.   

24. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania z każdego dnia próbek żywnościowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia próbki każdej składowej części potrawy, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie 

pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu 

zamkniętego (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545). Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do żądania w uzasadnionych przypadkach powyższych próbek. Koszt próbek 

żywności Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę posiłku.   

26. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt 

zaopatrzenia w surowce i produkty do realizacji przedmiotu umowy, ponosi 

odpowiedzialność za ich właściwe przetworzenie w procesie finalnym. Niezbędne surowce 

do przygotowania posiłków Wykonawca winien zakupić w punktach zapewniających ich 

wysoką jakość.  Przygotowywane zupy, sosy winny być na bazie produktów naturalnych, 

bez użycia półproduktów tj. zupy i sosy w proszku.    

27. Niedopuszczalne jest stosowanie zup i ziemniaków z komponentów proszkowych 

(gotowe, paczkowane), produktów w konserwach (tj. ryby z puszki) za wyjątkiem 

galaretek, budyniu, kisielu.   

28. Wykonawca będzie wydawał posiłki w naczyniach wielkokrotnego użytku lub 

jednorazowych.   
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29. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie  z tym 

związane szczegóły, należy uzgodnić bezpośrednio z Dyrektorem Szkoły.   

30. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby 

wykonujące w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów 

BHP, p. poż. i higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania oraz działania 

własne oraz ponosi odpowiedzialność prawna i materialną wobec osób trzecich za 

naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi tj. jakości produktów  i 

przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymogami 

higieniczno-sanitarnymi i porządkowymi.   

31. W przypadku wystąpienia awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić posiłki wysokiej jakości i gramaturze z innych źródeł, na swój 

koszt.   

32. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi  w 

kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania  i 

podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno-  -

sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa.    

33. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, informuje, że określa następujące 

wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności,  w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy  w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 917 ze zm.):   

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane  z 

przygotowywaniem i wydawaniem posiłków,   

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp – Wykonawca, przed terminem do 5 dni od podpisania umowy, złoży 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące ww. czynności są zatrudnione, na 

podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,   

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo 

do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.  

Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi  w  

§ 12 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.   

   

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych   

   

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH  

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY PZP.   

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp.      
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IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY.   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.    

   

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:      

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019 r., przy czym rozpoczęcie realizacji 

zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 02.01.2019 r.    

   

VI. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.   

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.   

   

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.   

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:    

   

A. nie podlegają wykluczeniu: Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.   

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy 

złożyć wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty, 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, które Wykonawca złoży  w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX C SIWZ.   

   

B. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  1. kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów – zamawiający nie precyzuje tego warunku,  2. sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej – zamawiający nie precyzuje tego warunku,   

3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie precyzuje tego warunku.   

   

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została  

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.   

   

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

USTAWY PZP:   

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy, na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

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.2017 poz. 1508, z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.).   
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IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA:   

   

A. Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), 

podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa:   

1) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące braku podstaw do 

wykluczenia,   

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie,   

3) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu 

dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub 

notarialnie poświadczoną kopię.   

   

B. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.   

   

C. Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, które 

Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - 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.   

   

X. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE.    

1. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się podmioty występujące wspólnie 

oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.    

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie 

zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 

zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 

zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej 

odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz powinien być 

podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka 
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korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 

jako pełnomocnik.   

3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców.    

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.    

5. Podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa  w dziale 

VII B SIWZ, natomiast warunki określone w dziale VII A SIWZ każdy Wykonawca musi 

spełnić oddzielnie.   

Uwaga! Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak wykonawców występujących wspólnie 

(konsorcjum), dlatego muszą oni spełniać warunki określone w dziale X SIWZ.   

   

XI. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.   

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu żądanego w dziale IX C SIWZ składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.    

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

   

XII. INORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:   

1. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pocztą elektroniczną.    

W przypadku, gdy wykonawca nie posiada poczty elektronicznej porozumiewanie będzie 

następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą 

elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej 

dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę 

powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania wysłały informację za 

pomocą poczty elektronicznej lub faksu.   

2. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Suszek, tel. 815854005, e-mail: 

zsorybczewice@op.pl.   

3. Dokumentacja przetargowa jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej 

Zamawiającego: http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119.   

http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119


____________________________________________________________________________Strona 9 z 17   

SIWZ – Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków   

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

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

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 

zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego.   

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.   

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego.   

7. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.   

8. Zmiana terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4.   

9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.   

   

XIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJACEGO:   

1. Adres strony internetowej zamawiającego – http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php.    

2. Adres poczty elektronicznej – zsorybczewice@op.pl.    

   

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.   

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.   

   

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 17.01.2019 r.   

1. 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.   

2. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, skutkuje odrzuceniem oferty.    

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

   

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.   

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Osoba upoważniona do 

złożenia oferty powinna podpisać się w sposób czytelny lub uwiarygodnić podpis imienną. 

pieczątką.    

http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php
http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php
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3. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, 

należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie 

poświadczoną kopię.   

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

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

6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.    

7. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania  u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług, Wykonawca złoży do oferty oświadczenie o tym, że wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego oraz wskaże 

nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego oraz wskaże ich wartość bez kwoty podatku.   

8. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki 

lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.   

9. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte ze 

sobą w sposób trwały.   

10. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku wraz z 

kompletem wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w 

postaci elektronicznej.   

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

dziale IX i XI 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. W przypadku, gdy 

wskazane dokumenty nie są dostępne w języku polskim zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę  i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.   

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

dziale IX i XI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający,  w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.   

14. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu 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), dotyczące wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w 

art. 25a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.   

15. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu 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), inne niż oświadczenia, 

o których mowa w ust. 14 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem (na każdej zapisanej stronie).    

16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
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udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.    

17. Wykonawca może zlecić część usług podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie 

nazwy firm Podwykonawców ze wskazaniem części zamówienia, jakie zostaną im 

powierzone. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.   

18. Oferta złożona wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów, spełniać musi wymagania 

określone w dziale X SIWZ.   

  

    XVII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:   

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: 21-065 Rybczewice 

Drugie 119A, sekretariat do dnia 17.12.2018 r. do godz. 12:00   

2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Zespół  

Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, 21-065 Rybczewice Drugie 119A  z 

dopiskiem: „Oferta – Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków” oraz 

„Nie otwierać przed 17.12.2018 r. godz. 12:15”.   

3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską 

– jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.   

4. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.   

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.   

6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 

oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.   

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.   

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

21-065 Rybczewice Drugie 119A, sekretariat.   

   

XVIII. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT:   

1. Otwarcie ofert jest jawne.   

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.   

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.   

4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
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najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w 

postępowaniu.   

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dot. 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym  a 

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.   

6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.   

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku nie załączenia 

wyjaśnień wykazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżenie informacji jako 

tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tzn. informacji podawanych  w trakcie otwarcia 

ofert, tj. nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania  zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.   

   

   

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:   

1. Cena ofertowa jest ceną za całość realizacji przedmiotu zamówienia.   

2. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).    

3. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca poda cenę ofertową za 

realizację całości zamówienia, na które jest składana oferta, oraz ceny jednostkowe: za 1 szt. 

drugiego śniadania, za 1 szt. pełnego obiadu i 1 szt. połowy porcji pełnego obiadu. Ceny 

jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.   

4. Cena ofertowa jest sumą iloczynów stawki jednostkowej za dany posiłek i szacowanej liczby 

posiłków (drugie śniadanie – 5 250 szt., pełny obiad – 15 575 szt., połowa porcji pełnego 

obiadu – 13 475 szt.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania 

wszystkich posiłków – jest to uzależnione od liczby osób ubiegających się o uzyskanie 

uprawnienia do korzystania z posiłków.   

5. Ceny muszą obejmować wszelkie niezbędne koszty do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia i uwzględniać ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.   

6. W cenach należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych 

innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych).   

   

XX. INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE  ROZLICZENIA    MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A 

WYKONAWCĄ.   

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą – w złotych polskich.   
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XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.   

1. Kryteriami oceny ofert są:  1) cena ofertowa o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda 

w ust. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),   

2) termin płatności rachunku/faktury o wadze 40% (oferowany termin płatności  

Wykonawca poda w ust. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).   

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.     

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:   

   

                najniższa zaoferowana cena   

C =    ----------------------------------------   x  60 pkt                           cena oferty 

badanej   

   

4. Liczba punktów w kryterium „termin płatności rachunku/faktury” będzie przyznawana  w 

następujący sposób:   

1) zaoferowanie terminu płatności wynoszącego 30 dni – 40 pkt, 2) zaoferowanie terminu 

płatności wynoszącego 14 dni – 0 pkt.   

Uwaga! Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury wymagany przez  

Zamawiającego: 14 dni.   

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny 

ofert: 30 dni. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy niż 30 dni do 

oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z 

Wykonawcą. W przypadku, gdy wykonawca nie poda oferowanego terminu płatności, 

lub poda termin inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że oferuje 

termin płatności wynoszący 14 dni i przyzna ofercie 0 punktów  w tym kryterium.   

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium  

„cena” i punktów otrzymanych w kryterium „termin płatności rachunku/faktury”.   

6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.   

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 

nieodrzuconych ofert, oddzielnie dla każdego z zadań.    

   

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:   

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:   

1) kopię aktualnej decyzji o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowi 

kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zatwierdzenia zakładu,  w 

którym będą przygotowywane posiłki,   

2) szczegółowy kosztorys zawierający rozbicie cen ofertowych na cenę netto, stawkę 

VAT, cenę brutto i wartość brutto,   
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3) jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących 

wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.   

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.    

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, 

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.   

4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.   

   

XXIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA 

 NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.   

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

   

XXIV. ISTOTNE  DLA  STRON    POSTANOWIENIA,  KTÓRE 

 ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.    

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:   

1) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania  z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,  2) w 

przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca 

uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, 

rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli 

związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego 

należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy 

w tym zakresie.    

   

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.   

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.   

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców  w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności.   
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3. 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 Pzp.   

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:   

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,   

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;   

3) odrzucenia oferty Odwołującego,   

4) opisu przedmiotu zamówienia, 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.   

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.   

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.   

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 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.   

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.   

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej.   

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie 

wnosi się nie później niż w terminie:   

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  o 

udzieleniu zamówienia,   

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.   

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.   

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.   

14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.   

15. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu  w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 

opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga.   

16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.   

17. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych  w 

odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 

po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

18. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie,  a 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

19. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych  w 

odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego , Izba może umorzyć 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, 

pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego 

nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.   

20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów 
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odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się  w formie pisemnej lub ustnie 

do protokołu.   

21. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie 

do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca,  a odwołujący 

nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych 

zarzutów.    

22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego.   

23. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.   

24. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami.   

25. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.   

   

XXVI.   INNE POSTANOWIENIA:   

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.   

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu  o 

zamówienie publiczne.   

   

XXVII. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ SĄ:   

1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ,   

2. Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 2 do SIWZ,   

3. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 do SIWZ,  4.  Wzór 

umowy – zał. nr 4 do SIWZ.   

   
   

Zatwierdzam:   
   
   
   

                Rybczewice Drugie, dnia 9 grudnia 2018 .r   
   

……………...........................   
                             (podpis)   


