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Część 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
§1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
(art.36 ust.1 pkt1 pzp)
Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa Nr 50 w Lublinie z siedzibą: ul. Roztocze 14,
20-722 Lublin zwana dalej Zamawiającym,
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Krzysztof Brogowski
Tel. 815366527
mail: brogowski.krzysztof@zs7.lublin.eu
W godzinach: 9:00 – 13:00
§2
Trybu dzielenia zamówienia
(art.10 ust.1, art.36 ust.1 pkt2, art.39-46 pzp)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa żywności do
stołówki Szkoły Podstawowej Nr 50 w Lublinie" prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986).
Postępowanie oznaczone jest jako: ZID /4/2019
Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

§3
Opis przedmiotu zamówienia
(art.29, art.36 ust.1 pkt3 pzp)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 do 12 , który określa
przedmiot zamówienia.
3. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
15.30.00.00.-1,
15.81.10.00-6,
15.20.00.00.-0,
15.50.00.00.-3,
15.80.00.00.-6,
15.10.00.00-9, 15131500-0, 15112000-6, 15894300-4, 15.13.11.20-2, 15.13.14.00-9,
15.13.11.20-2, 15.11.20.00-6, 15.13.15.00-0, 15.89.43.00-4
4. Umowy zostaną zawarte przez SP 50 wg załącznika nr 15 do siwz.
5. Termin realizacji zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. W przypadku, gdy Zamawiający podał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy
też w załącznikach do specyfikacji, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia
jakiekolwiek nazwy własne, nazwy producenta, nazwy konkretnego produktu, służyć to
powinno tylko określeniu pewnego standardu ( rodzaju ), nie jest celem Zamawiającego
wskazanie konkretnego produktu.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę w jednej części oferty
kilku producentów wymaganego towaru. Takie przedstawienie oferty będzie traktowane
jako oferta wariantowa podlegająca odrzuceniu.
8. Mając na uwadze dyspozycję art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp w związku z treścią § 13
ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) wraz z ofertą złoży próbki oferowanego towaru wskazanymi poniżej
a. załącznik nr 1 poz: 8,14,20,
b. załącznik nr 2 poz. 1,9,
c. załącznik nr 3 poz. 9,17,18,27,
d. załącznik nr 4 poz. 11,26,27,38,51,
e. załącznik nr 5 poz: 2,7,8,9,
f. załącznik nr 6 poz: 1,
g. załącznik nr 7 poz: 1, 6, 20, 26,
h. załącznik nr 8 poz: 19,21,25,33,41,48,66,75,80,91,98,100,
i. załącznik nr 9 –
poz: 1,2,
2) Próbki powinny być złożone zgodną z wymaganiami siwz do terminu złożenia ofert.
3) Jako próbki Zamawiający rozumie w zadaniach 4,5,6,7,8,9,10 po 1 szt produktu
wymienionego w formularzu cenowym w gramaturze określonej w formularzu.
Dla zdań: 1,2,3 Zamawiający żąda dostarczenia próbek w ilości min. 30 dkg
wskazanych w formularzu cenowym produktów.
8. Sprawdzenie Wiarygodności Ofert.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 50 w
Lublinie, który w momencie złożenia oferty musi odpowiadać obowiązującym przepisom
dotyczącym żywności w stołówkach opisane w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z
dnia 26 lipca 2016 r. 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
1) Stwierdzenie niezgodności próby z deklaracją w ofercie w zakresie wymagań
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2) Brak próbek dla danego zadania będzie równoważny z niespełnieniem kryteriów w
danym zadaniu i skutkować będzie odrzuceniem oferty w danym zadaniu.
3) Zamawiający informuje, iż w związku z faktem, że wymóg złożenia próbki jest
wymagany celem dokonania na jego podstawie oceny złożonej oferty w ramach
kryterium jakości, w przypadku jej niezłożenia wraz z ofertą, tj. do upływu terminu
składania ofert, Zamawiający nie będzie mógł wezwać Wykonawcy do jej
uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 pzp, gdyż byłoby to uzupełnienie elementu oferty o
element nie podlegający uzupełnieniu, co prowadziłoby do niedopuszczalnej na
gruncie ustawy pzp zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert. W
związku z czym oferta Wykonawcy, który nie załączy wymaganej przez
Zamawiającego w siwz próbki będzie podlegała odrzuceniu.

§4
Termin wykonania zamówienia
(art.36 ust.1 pkt4, 142 pzp)
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umowy o 12 miesięcy po złożeniu
przez Wykonawcę wniosku o przedłużenie umowy zaakceptowanego przez
Zamawiającego. Zmiana cen może być dopuszczona przez Zamawiającego w
uzasadnionych przypadkach wynikających ze zmian przepisów, bądź zmian cen
skupu towarów.
§5
Warunki udziału w postępowaniu
(art.22 Pzp)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca jest zobligowany do spełniania
powyższego warunku.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli
wykaże, że:
 posiada minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, tj wartości nie
mniejsza niż dla każdego z zadań :
części 1,3,4,8,9, wynosiła 200 000 zł brutto,
części 2,5,7 wynosiła 100 000 zł brutto,
części 6,10,11,12 wynosiła 20 000 zł brutto
 posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z sumą
ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z
zakresem ubezpieczenia obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia
c) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli
wykaże, że:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach głównych dostaw
wykonał:
 co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wartości nie mniejsza niż dla:
części 1,3,4,7 wynosiła 50000 zł brutto,
części 2,5,6 wynosiła 20000 zł brutto,
części 8,9,10,11,12 wynosiła 5000zł brutto

każda, przy czym łącznie muszą zostać spełnione wymagania z punktów: a,b,c.
W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający
przeliczy wartość netto tych dostaw według średniego kursu NBP na dzień, w którym
opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty
zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed
dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Potencjał podmiotu trzeciego:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty trzecie zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacjafinansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp.
§6
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5
(art.24pzp)
Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 wyklucza się:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks

karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.1)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c. skarbowe,
d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10.
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11.
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12.
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
wykluczy Wykonawcę:
1. 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. poz. 978, 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

§7
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
(art.22 ust.1, art.22 a,art.22c, art.22d, art. 23, art.24 ust.1 pkt12-24, art. 24
ust.5 pkt 1 i 8, art.24 ust.7 – 12, art.25, art.25 a, art.26 ust.1, ust. 2c, ust. 2f,
ust.3, ust.3a, ust.6, ust.7, art.36 ust.1 pkt6, art.89 ust.1 pkt5 ustawy pzp
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. z 2016, poz. 1126)
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Jest to oświadczenie własne Wykonawcy zastępujące,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia
wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
w formie jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów składa do oferty oświadczenie
podmiotu trzeciego. Oświadczenie powinno być wypełnione w zakresie, w jakim
Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Oświadczenie musi dotyczyć także
weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy
podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji
gdy takim podwykonawcą będzie;
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał
dokumentu.
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem
przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie
dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa oświadczenie w stosunku do podwykonawców.
 dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli
zamawiający w postępowaniu takiego wskazania podwykonawców wymaga;
 Oświadczenie powinno dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia działając w trybie art. 24aa wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp
oraz siwz:
1) Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy lub o obrocie
Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres;
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego w § 5 art 1 pkt 2 b
wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
odpisu 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,
8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
9) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym siwz, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia 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. 2016, poz. 1126).
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 6 siwz składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 7,8, i 9, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert ,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w ust. 1, 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.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży formularza Oświadczenie, o którym mowa w ust.1
niniejszej siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić
będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem
na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym
języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia; dokumenty (w tym
oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski - oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę;

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
19. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te
dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy lub przez pełnomocnika gdy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu na podstawie art. 23 ust.2 ustawy Pzp.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE:
1) wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza;
3) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a
treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona
do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa
4) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
a) a)oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - dokumenty, dotyczące reprezentowanej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego
rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, informacja z KRK, lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności
do grupy kapitałowej– składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu;
 - dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa, wykaz usług, wykaz narzędzi i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi, oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, -składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z
podpisami każdego z wykonawców,
6) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają
do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5;
7) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę
konsorcjum, która powinna zawierać:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
§8
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
(art.9 ust.1 i 2, art. 11c, art. 12 a ust. 2 pkt 1, art.18 przepisy
przejściowe, art.36 ust.1 pkt7, art.38 ust.1-3 Pzp)
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof
Brogowski – brogowski.krzysztof@zs7.lublin.eu
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt
zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami niż wskazany w niniejszym rozdziale siwz. Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym
postępowaniu odbywać się będzie:
 Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2012r., poz. 1529 oraz 2015r., poz.
1830 ) lub
 Osobiście lub
 za pośrednictwem posłańca lub
 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( DzU z 2013r. poz. 1422,
2015r., poz. 1844 oraz 2016r. poz. 147 i 615 )
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną za wyjątkiem
oferty ( formularz oferty wraz z załącznikami ), umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale § 7 niniejszej siwz (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 oraz ust. 3 a ustawy pzp) dla których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w siwz, tj ZID …./2019
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 20-722 Lublin ul. Roztocze 14
6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
brogowski.krzysztof@zs7.lublin.eu
7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za e-maila
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, z zastrzeżeniem ust.13.
10. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści
niniejszej siwz powinny być wnoszone w formie e-maila, w języku polskim lub
wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert;
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania; Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.1.
3) Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania
oraz zamieści na stronie internetowej zamawiającego, gdzie jest udostępniona
specyfikacja.
11. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
12. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
zamieści na stronie internetowej i stanie się ona integralną częścią specyfikacji.
13. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Biuletynu Zamówień
Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze
lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej określonej w dyrektywie oraz zamieszcza informację o zmianach na
stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.
14. W przypadku dokonywania przez Zamawiającego istotnej zmiany ogłoszenia, w
szczególności dotyczącej określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia,
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich
spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach ,z tym, że, termin składania ofert nie może być krótszy
niż dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas

na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. Przepis ust. 8 stosuje
się odpowiednio.
16. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
17. Forma składanych dokumentów:
1) Pełnomocnictwa składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.2 ustawy pzp ( Oświadczenie),
dotyczące Wykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale,
3) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

§9
Wymagania dotyczące wadium
( art.36 ust.1 pkt8, art.36 ust.3, art.45, art.46 ust. 4a iart.89 ust. 7b Pzp)
Zamawiający nie przewiduje wadium w postępowaniu
§ 10
Termin związania ofertą
(art.36 ust.1 pkt9 i art.85 Pzp)
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
§ 11
Opis sposobu przygotowywania ofert
(art.9 ust.1 i2, art.36 ust.1 pkt10 Pzp)
Warunki formalne sporządzenia oferty:
1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu
nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski
i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
2) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron
musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy

czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może nie
numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w
inny sposób);
3) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do
podpisywania oferty:
a) osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych,
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub
b) osobę(-y)wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego
zaświadczenia),lub
c) inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e)się pisemnym pełnomocnictwem do
reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa w lit. a
i b,
4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko
podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i
nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
5) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty
powołujące się na „wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy
wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, a nie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
6) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do
podpisywania oferty, pod rygorem nie wzięcia pod uwagę poprawki;
7) wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być
opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę; jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do
oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty ;brak podpisu
powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą;
8) jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i
inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z
właściwego rejestru albo innego dokumentu, z którego sposób reprezentacji może
wynikać, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo,
które musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę reprezentującą lub
osoby reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis)
poświadczona(-y) notarialnie. Udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do
działania w imieniu Wykonawcy, a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w
przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z wymogami obowiązującego prawa; pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym
jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski- oryginał lub kopia dokumentu
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

9) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której
musi być zaoferowana tylko jedna cena;
10) Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym
opakowaniu zewnętrznym z napisem:

Oferta - Zakup i dostawa żywności do stołówki
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
27-08-2019r.

godz. 10:30

oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy na
wewnętrznej kopercie (dopuszcza się odcisk stempla)
11) próbki wymienione w § 3 ust 7 pkt 1 należy złożyć w sekretariacie SP-50 w
najpóźniej w terminie składania ofert. Opakowanie zawierające próbki winno zostać
opisane nazwą Zamawiającego i Wykonawcy, nazwą postępowania i zadania
którego dotyczy.
1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca
może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez
wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze
stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „zmiana oferty”. Koperty oznaczone
dopiskiem „zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone
do oferty. Do zmiany oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba
podpisująca zmiany jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę lub
wycofać się z postępowania o zamówienie publiczne poprzez złożenie stosownego
pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „wycofanie oferty”.
Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba
podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca najpóźniej w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą one być udostępniane jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
6. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania ( publikacji ogłoszenia ).
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w siwz należy zatem wyjaśnić z
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale § 12
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert
9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 10 do siwz);
2) wypełniony i podpisany formularz cenowy ( załącznik nr 1 - 9 do siwz)
3) oświadczenie wstępne Wykonawcy na formularzu (załącznik nr 11 do siwz);
4) Projekt umowy (załącznik nr 12 do siwz);
§ 12
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
(art.36 ust.1 pkt11, art.43 ust.1, art.84, art.86 Pzp)
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dostarczyć do siedziby Zamawiającego)
tj.: w Szkoła Podstawowa Nr 50 w Lublinie z siedzibą: ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin . w
sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-08-2019r. do godz. 10:00.
1. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy pzp bez względu na powód opóźnienia.

2. Oferty nadesłane pocztą, kurierem będą zakwalifikowane do postępowania
przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego nie później niż do
dnia 27-08-2019 r. godz. 10:00
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27-08-2019r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego w Szkoła Podstawowa Nr 50 w Lublinie z siedzibą: ul. Roztocze 14,
20-722 Lublin, pokój nr 6.
3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert zostanie dokonane publicznie w obecności Wykonawców. Podczas
otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
5. 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.
§ 13
Opis sposobu obliczenia ceny
(art.36 ust.1 pkt12 Pzp)
1. Wykonawca wypełnia formularz oferty zgodnie z jego treścią.
2. Cena obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu
finalnego w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych. Cena oferty powinna
zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z
dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta
cenę wskazaną w formularzu oferty.
3. Ostateczna cena oferty wynikać powinna z wyliczeń dokonanych na podstawie
formularza cenowego ( załącznik nr 1-12 do siwz ).
4. Kwoty całkowite wynikające z wyliczeń dokonanych na arkuszach formularza cenowego
( załącznik nr 1-10 załącznik nr 10 do siwz ).
5. Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,
uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia zawarte były w cenie oferty.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich,
wg. wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zagranicznego, dla celów porównania
oferty Wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do
cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego podatku VAT, obiciążającego
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
8. Oferta musi wskazywać cenę netto, brutto, VAT, i wartość netto, wartość brutto w
złotych
9. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując
zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U.z2011r,Nr177,poz.1054zpóźn.zm.)- „Kwoty podatku wykazuje się

w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określone są kwoty w fakturze. Kwoty
wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”;
10. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87ust.
2 ustawy Pzp.
11. Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W takim
przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty zgodnie z art.89 ust.1 pkt7 ustawy Pzp.
12. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny.

§ 14
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
(art.2 pkt5, art.5 ust.1, art.36 ust.1 pkt13, art.91 ust.2, art.101 ust.2 Pzp)

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w
kryteriach ocen.
Przez najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu należy rozumieć ofertę,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia publicznego;
Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:
cena – 60%
parametry jakości – 25 %
Termin załatwienia reklamacji - 15 %
2. Kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:
Nr kryt.
1

Opis kryteriów oceny
Cena brutto

Znaczenie
60%

Wzór
Cena brutto Liczba punktów = (Cn/Cb) x 60
gdzie:

1

- najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
- Cn
- Cb

3. Kryterium jakości oceniane będzie w następujący sposób:
Opis kryteriów oceny

Nr kryt.

Znaczenie

Ocena jakościowa

2

25%
Wzór

Ocena jakościowa Liczba punktów = (Ob/Om) x 25
gdzie:

2

- Ob- punktacja oferty badanej
- Om - punktacja oferty z max ilością
- 25 wskaźnik stały

punktów

Liczba pkt. w odniesieniu do oceny jakościowej (organoleptycznej)
1. ocena barwy produktu - O - 5 pkt
2. ocena zapachu produktu - O - 5 pkt
3. ocena konsystencji produktu - O - 5 pkt
4. ocena smaku produktu - O - 10 pkt
4. Kryterium reklamacji oceniane będzie w następujący sposób:
Opis kryteriów oceny

Nr kryt.

Termin załatwienia reklamacji

3

Znaczenie
15%

Wzór
Termin załatwienia reklamacji Liczba punktów = (Tb/Tm) x Z

3

gdzie:
- Tb- Tm
-

Termin reklamacji badanej oferty punkty
- Najkrótszy termin reklamacji punkty
Z wskaźnik stały

Liczba pkt. (Z) w odniesieniu do terminu załatwienia reklamacji
do 0,5 godziny -

15 pkt;

0,5-1 godziny -

7 pkt;

powyżej 1 godziny -

0 pkt;

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co
należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość
punktów.
§ 15
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(art.36 ust.1 pkt14, art.92, art.93, art.94 i art.95 Pzp)

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2 ) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań wydajności lub funkcjonalności; lub
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 na stronie
internetowej.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 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 zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem
art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy pzp.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1
ustawy pzp.

§ 16
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(art.36 ust.1 pkt15, art.36 ust.3 i art.147-151 pzp)
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczeń dodatkowych poza wynikającymi z umowy.
§ 17
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
(art.36 ust.1 pkt16, art.92, art.94, art.95 ust.1 i 2, art.139-151 Pzp)
Wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 18
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
(art.36 ust.1 pkt17, art.179-198g, art.183 ust.2, art.189 ust.6, 7, 8
pzp)

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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.
4. 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. 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. Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania
przez zamawiającego zasadności informacji, nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy Pzp.
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 Krajowej Izby Odwoławczej 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.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia– jeżeli zostały przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym uzyskano lub przy zachowaniu należytej staranności można
było uzyskać wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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 Krajowej Izby Odwoławczej 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
zamawiającego.
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o

zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Część
zamówienia

2.

Dodatkowe

postanowienia

specyfikacji

istotnych

warunków

§ 19
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
(art.2 pkt6, art.36 ust.2 pkt1, art.41 pkt4, art.45 ust.5, art.83 ust.2 i3, art.93 ust.2 Pzp)
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Część nr 1 dostawa mięsa, i produktów wędliniarskich,
Część nr 2 dostawa drobiu i produktów drobiowych,
Część nr 3 dostawa wyrobów garmażeryjnych,
Część nr 4 dostawa warzyw i owoców świeżych,
Część nr 5 dostawa pieczywa
Część nr 5 dostawa jajek
Część nr 7 dostawa mrożonek,
Część nr 8 dostawa artykułów ogólnospożywczych
Część nr 9 dostawa ziemniaków

§ 20
Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający
zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy
ramowej (art.36ust.2 pkt2, art.100 ust.3 Pzp)
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§ 21
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień
(art.36 ust.2 pkt3, art.67 ust.1 pkt6 i7, art.134 ust.6 pkt3 i4 Pzp)
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67ust.1 pkt.6 ustawy pzp.
§ 22
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
(art.2 pkt7, art.36 ust.2 pkt4, art.41 pkt5, art.83 ust.1 Pzp)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku wpisania do
produktu więcej niż jednego producenta oferta będzie traktowana jako wariantowa i zostanie
odrzucona.
§ 23
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych
(art.36 ust.2 pkt6 Pzp)
Rozliczenia między Zamawiający ma Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.
§ 24
Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
(art.36 ust.2 pkt7, art.91a-91cPzp)
Nie dotyczy postępowania.
§ 25
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot
(art.36 ust.2 pkt8 Pzp)
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
okoliczności przewidzianych w art. 93 ust.4 ustawy Pzp.
załączniki do SIWZ:





załącznik nr 1 – 9 – formularz cenowy
załącznik nr 10 – formularz oferty
załącznik nr 11 – oświadczenia Wykonawcy
załącznik nr 12 – wzór umowy

