


 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.Przedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych wraz z 
dowozem i wniesieniem w układzie zadaniowym. 

2.Miejsce realizacji-dostawy- do 5 punktów  żywienia Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Nowym 
Sączu: 

-Warsztaty Szkolne-stołówka( Zakład Ubezpieczeo Społecznych) ul. Sienkiewicza 77,33-300 Nowy Sącz; 

-Warsztaty Szkolne-stołówka  szkolna ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz 

-Warsztaty Szkolne-stołówka  Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Nadbrzeżna77, 33-300 Nowy Sącz; 

-Warsztaty Szkolne –Ciastkarnia Zespół Szkół nr 1 ul. Jagiellooska 84, 33-300 Nowy Sącz; 

-Internat  Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Mikołaja Reja 8  33-300 Nowy Sącz; 

3.Postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 
3.1.Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę  na jedną lub dwie części zamówienia. 
Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część 
zamówienia - zadanie. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie 
poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest 
oferta, chociażby jednej  z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie 
oferty. 
3.2. Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych 
3.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
Dodatkowe informacje dot. zamówień uzupełniających, określenie zakresu oraz warunków 
udzielenia zamówień  uzupełniających itp. 
4.Podział przedmiotu zamówienia na poszczególne części : 

Zadanie nr 1- artykuły spożywcze ogólne; 

Kod CPV: 

24900000-3;  

15413330-3; 

15430000-1;  

15600000-4; 

15300000-1; 

15831000-2; 

15851100-9; 

15870000-7; 

15890000-1. 

15820000-2; 

15840000-8; 

15860000-4; 



15900000-7; 

15321000-4; 

Zadanie nr 2- artykuły spożywcze -nabiał; 

Kod CPV: 

15500000-3 

15540000-5 

15550000-8 

Zadanie nr 3- artykuły spożywcze -jaja; 

Kod CPV: 

03142500-3 

Zadanie nr 4- artykuły spożywcze -mięso i wyroby wędliniarskie; 

Kod CPV: 

15100000-9 

15110000-2; 

15130000-8; 

Zadanie nr 5- artykuły spożywcze -warzywa i owoce; 

Kod CPV 

03200000-3 

03220000-9 

Zadanie nr 6- artykuły spożywcze -mrożonki 

Kod CPV; 

15221000-3 

15330000-0 

Zadanie nr 7- artykuły spożywcze -pieczywo i wyroby cukiernicze; 

Kod CPV 

15810000-9 

5.Zastosowanie wskazanych w dokumentacji zamawiającego preferencji opisujących 
wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia-podyktowane jest 
zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości(dot. przedmiotu 
zamówienia art.29 ust. Pzp ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku 
poz.1154 

6.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na 
zastosowanie rozwiązań równoważnych w opisywanych w niniejszej Specyfikacji przez 
Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty posiadają 
cechy nie gorsze niż wskazane w niniejszej Specyfikacji oraz o właściwościach jakościowych 
takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały opisane w niniejszej Specyfikacji, lecz 
oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantujące wysoką 
jakość oraz zapewniające uzyskanie parametrów jakościowych nie gorszych niż określone w 



niniejszej Specyfikacji. 

7.Dokładny rodzaj, nazwa asortymentu, przewidywane ilości zawarte są w treści 
poszczególnych załączników-zadań od 1 do 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, którym mowa w punkcie 4 
Specyfikacji, jednakże nie więcej niż 10% wskazanych ilości, bez prawa do roszczeń z tego 
tytułu przez Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać podany asortyment w formularzu ofertowym zadanie 
nr……… pięć razy w tygodniu w godzinach od 6:30 do godziny 7:30 lub w sytuacjach 
wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym), w ilości 
zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie  
dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo - cenowych, 
wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 
znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt 
dostawy w kalkulowany w cenę dostarczanych produktów. 

8.Wymagania w zakresie opakowań- pojemniki plastikowe, z pokrywami, czyste, bez obcych 
zapachów, powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, elementy powinny być 
ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd 
gotowego wyrobu. 

9.Wymagania w zakresie opakowań- każde opakowanie musi zawierać następujące dane: 

a)nazwę środka spożywczego; 

b)dotyczące składników występujących w środku spożywczym; 

c)datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia; 

d)dane identyfikujące: 

-producenta środka spożywczego, 

-kraj , w którym wyprodukowano środek spożywczy, 

-zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, 

-warunki przechowywania( w przypadku , gdy jego jakość zależy od jego przechowywania), 

-oznaczenie partii produkcji, 

-klasę jakości handlowej. 

10.Wymagania w zakresie transportu-Wykonawca zobowiązany jest przewozić artykuły objęte 
przedmiotem zamówienia publicznego transportem dopuszczonym przez SANEPID, zgodnie z 
ustawą  o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniem(WE)nr 852/2004 z 29 
kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzeniem(WE)nr 
853/2004 z 29 kwietnia 2004 roku dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego. 

11.Wymagania w zakresie wszystkich produktów: 

a)produkty wytwarzane będą zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 
rozporządzeniami Wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, 

b)każdy produkt – realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub 
systemem  HACCP, 

c)każdy dostarczony produkt ma być I klasy.  

12.Cechy  dyskwalifikujące: 



a) w zakresie wszystkich produktów: 

nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, obecność 
szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia mechaniczne; 

b)wspólne dla mięsa: 

oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa,  

c)wspólne dla wędlin: 

nalot pleśni, barwa szaro zielona, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak 
oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenie powierzchni; 

d)wspólne dla ryb: 

obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, zazielenienie, 
obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia 
mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenie powierzchni; 

e)wspólne dla artykułów nabiałowych, spożywczych ,jaj: 

obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub 
zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, nieprawidłowa konsystencja, obecność szkodników 
oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwanie 
plomby, zabrudzenia, plamy na powierzchni oraz zawilgocenie powierzchni; 

f)wspólne dla warzyw  i owoców: 

obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, miejsca obite, 
oznaki więdnięcia, obecność szkodników oraz ich pozostałości, muszą być wolne od 
zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez choroby, mróz i inne czynniki zewnętrzne; 

g)wspólne dla mrożonek: 

obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub 
zaparzenia, zbite, objawy rozmrożenia oraz zawilgocenie powierzchni, nieprawidłowa 
konsystencja, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich 
uszkodzenia mechaniczne, zerwanie plomby. 

13. Wymagania stawiane wykonawcy: 

a)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych 
kodeksem cywilnym; 

b)oraz postanowieniami Zamawiającego zawartego w treści postanowień umowy; 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

d) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy rozumiana jako 
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 

e)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy; 

f) Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokonuje innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 

g) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 



 

 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
- do 31 grudnia 2018 roku. 
2.Bieżące dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia 
przekazanego w formie zapotrzebowania telefonicznego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego 
przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 10% wskazanych ilości, bez prawa do roszczeń 
z tego tytułu przez Wykonawcę ze względu na zasadę gospodarności, celowości i efektywności 
wydatkowania środków publicznych. 

  
 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1)nie podlegają wykluczeniu;  
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności    
zawodowej, 
-działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
-zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
3)zdolności technicznej lub zawodowej, 
-wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie. Dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest 

wykazanie przez wykonawcę: 

 -wykaz posiadanych samochodów mogących wykonać zamówienie z określeniem 
rodzaju pojazdu( marka, typ) numeru rejestracyjnego, ładowności, numeru decyzji 
inspekcji sanitarnej lub weterynaryjnej. W celu potwierdzenia doświadczenia wykonawcy 
winni udokumentować realizowanie co najmniej trzech dostaw, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, niezbędnym do wykazania spełniania 
wiedzy i doświadczenia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w  tym 

okresie, przynajmniej jednej umowy, której przedmiotem była dostawa artykułów 
spożywczych.  

 
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 



prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 
 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze 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 inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona 
badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 
zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: 

 
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia . 

 
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

 
6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

 
  W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od 
zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
6. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 
dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani 
są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 



 
 
 

 
VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie 
podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić 
będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.     
3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
4) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 
5) Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę 
6) Inne dokumenty  

 
 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust  5 ustawy Pzp należy na wezwanie 
zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) 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, 

 
3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 
ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 
złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
1)Wykaz wykonywanych dostaw co najmniej trzech , w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składnia ofert, niezbędnym do wykazania spełniania wiedzy i 
doświadczenia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w  tym okresie, 

przynajmniej jednej umowy, której przedmiotem była dostawa artykułów spożywczych. 
Dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 
2) wykaz posiadanych samochodów mogących wykonać zamówienie z określeniem 
rodzaju pojazdu( marka, typ) numeru rejestracyjnego, ładowności, numeru decyzji 
inspekcji sanitarnej lub weterynaryjnej. 
 

4.Dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt.7.2;7.3;7.4 nie są dołączane do Oferty. 
 

5. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 



miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 
a) punkcie VII.2 ppkt. 1), składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku 
braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert, 
  b) punkcie VII.2 ppkt. 2) i 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega 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, 
  c) punkcie VII.2 ppkt. 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert, 
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) 
a) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed 
właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert. 
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których 
dotyczą dokumenty wskazane w VII.2 ppkt. 1), składa  dokumenty, o których mowa w ppkt. 
1) a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy.  
W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu 
pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

6. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 



postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do 
oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 
3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. Ppkt. .2) dla każdego 
wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w 
pkt. 1. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 2., 3., 4., 5 . składane są przez tego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu. 

7. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 
 

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców 
składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. 
podmiotów. 
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot 
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej . 
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w 
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
8) Inne postanowienia 

  
8. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. pkt. 2). 
2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu niniejszego zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do 



warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą . 

9.Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
1)wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie 
nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert; 
2)Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec ,że dokumenty te nie mogą 
być udostępniane, oraz wykazać ,że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa; 
3)wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez 
siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych 
informacji zamawiający nie będzie ujawniał; 
4)udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 
dokonaniu  przez Zamawiającego analizy, czy oferta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, 
nie podlegających udostępnieniu. 
5)Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Pzp. 
6)zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne , organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

 
 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
 
1.Zasady i formy przekazywania oświadczeń , wniosków i innych: 
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się   za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),  osobiście,  za pośrednictwem 
posłańca,  faksu,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. 
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: 
-za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście  
- za pośrednictwem posłańca należy kierować / przekazywać na: adres zamawiającego podany 
w pkt. I niniejszej Specyfikacji. 
-za pomocą faksu należy kierować na nr faksu :podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia . 
-przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na 
adres poczty elektronicznej zamawiającego :podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia . 
3)Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
4) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
 
2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 



specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: zsnr1.pl 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

 6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców 
3. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: zsnr1.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa 
zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "Ogłoszenia o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający 
zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: zsnr1.pl. 

4.Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i 
oceny ofert: 

1)Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub 
dokumentów: 
-potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
-potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, 
- potwierdzających brak podstaw wykluczenia, 
-oświadczenia o którym mowa w pkt.7.1 ppkt.2. 
-innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania, 



-pełnomocnictw, 
Jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.26 ust.3 i ust.3a ustawy Pzp. 
Nie uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie o którym 
mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może 
skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art.46 ust.4aPzp. 
2)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających: 
-spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
-spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, 
-potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 
3)Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją nie powodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Oferta Wykonawcy, który w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 
5)Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia ,zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 
6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko samodzielny referent  d.s rozliczeniowych 
imię i nazwisko Lucyna Pietrzak   
tel.   18 442 16 81  
fax.   18 449 04 13   
w terminach   od 8.00 do 14.00 
2)Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: 
stanowisko samodzielny referent d.s rozliczeniowych 
imię i nazwisko Lucyna Pietrzak   
tel.   18 442 16 81  
fax.   18 449 04 13   

    w terminach  od 8.00 do 14.00 
 
 
IX. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

X. Termin związania ofertą 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia data związania ofertą. 



3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII 
niniejszej specyfikacji.  

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na wybraną przez siebie część (jedną lub dwie 
części)w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4)  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5)  Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w 

sposób czytelny, pismem czytelnym. 
6) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

7) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

9) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

10) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, 
użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

12) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 
przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający 
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie 
będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których 
jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14)Oferta powinna być złożona w formie papierowej zgodnie z Pzp art.10a pkt.1 i art.10c 
pkt.1 

 



2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia , załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w pkt.VII niniejszej specyfikacji. Opis szczegółowych wymagań 
dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w pkt.VII  
,,Wykaz oświadczeń lub dokumentów” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

"Oferta - dostawa artykułów spożywczych- zadanie nr……." 

nie otwierać przed termin otwarcia ofert,  15.01.2018 godz.8.30 " 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Przygotowując ofertę ,wykonawca winien dokładnie zapoznać się  z zawartością wszystkich 
dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego. 
5.Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
  1)wykonawca, składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez 
zamawiającego, uczestników ,  oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w 
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych(tj, Dz. U. z 2016 roku poz.922) zawartych w 
ofercie oraz w załącznikach do niej. 
 2)zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa ppkt.1 przetwarzane są w 
celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest, w szczególności: 
-przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
-zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 
-dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy; 
-przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki 
zamawiającego i inne uprawnione podmioty’ 
-ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji 
publicznej. 
 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1.Oferty należy składać do dnia: 15.01.2018. do godz.8.00. w siedzibie zamawiającego : 
Warsztaty Szkolne-stołówka  szkolna ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300, Nowy Sącz; biuro 
stołówki 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty,  wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 15.01.2018r. o godz.8.30 w siedzibie zamawiającego 
Warsztaty Szkolne-stołówka  szkolna ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300, Nowy Sącz; biuro 
stołówki. 
4.Otwarcie ofert jest jawne. 
5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy 
 (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 



zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te 
przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich 
wniosek 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
  
1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  
3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5..Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Formularzu cenowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie 
tak obliczoną cenę przenieść do "Formularza ofertowego". 
 
 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
1.4. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki , 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 
1.5 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (60%=90pkt.; 40%=10pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej.  
5.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie każdego z zadań, zamawiający 
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 
a)cena -60% 
b)czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy-40% 
6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena: 
,,Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
określonej przez wykonawcę w ofercie. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 
punktów-90 
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako 
wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 



Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
 
C = (C min/C o) x60 % 

P=Co x 90pkt/60%=pkt Oo 

gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 
P- punkty w ofercie ocenianej 
Oo – oferta oceniana 

 
7.Dodatkowe postanowienia dot. kryterium czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu 
dostawy: 
Liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy zostanie 
przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego 
zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym 
przedziale : 
Przedział możliwy do zadeklarowania np. 1 godzina- najkrótszy możliwy – 2 godziny- najdłuższy 
możliwy termin realizacji 
Termin realizacji należy zadeklarować w pełnych godzinach. 
 
Sposób przyznawania punktów: 
Punkty zostaną przyznane w oparciu o deklarację w formularzu ofertowym, przy czym, jeżeli: 
a) czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy- 1godzina-10pkt. 
b) czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy-2 godziny-5 pkt. 
c) czas realizacji zamówień uzupełniających w dniu dostawy-powyżej 2 godzin-0pkt. 
 
1) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów 
w niniejszym kryterium-10pkt 
2) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy termin realizacji - otrzyma 0 pkt w niniejszym 
kryterium,  
3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  jednakowy termin realizacji, wszyscy 
otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 
 
8. Oferta w  zakresie każdej części zamówienia wypełniająca w najwyższym stopniu 
wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 
oferty.  
9. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyliczoną zgodnie z 
poniższym wzorem: 
P= C +CR 
Gdzie: 
P- liczba punktów przyznanych w badanej ofercie 
C-liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę ,, Cena” 
CR- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę ,,Czas realizacji”. 
10. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 



rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
11. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie 
badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z 
pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji 
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
13.Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający z pośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli z pośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie ,zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
określonym terminie ofert dodatkowych. 
14.Wykonawcy , składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż złożonych 
wcześniej ofertach. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, podając w szczególności: 
 

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca 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) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego - zsnr1.pl, 
Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w 
pkt. 2 ppkt. 1)  
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:  
 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania 
zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego - zsnr1.pl 

 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 
ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 



3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin 
do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w 
pkt.XVIII.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 
Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, 
możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 
się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 
       
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
1.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana , jako najkorzystniejsza, nie będzie 
wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia. 
 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto w: 
wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 8 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu 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 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 



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 w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 

 2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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 zamawiającego - zsnr1.pl. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej 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. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

11. 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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie 
określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę 
Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy 

16. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej - zsnr1.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści 



ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 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.  

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego 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. 

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
XIX. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek 
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XX. Załączniki 
 
Załącznik nr 1- Zadanie nr 1- artykuły spożywcze ogólne . 

Załącznik nr 2- Zadanie nr 2- artykuły spożywcze –nabiał. 

Załącznik nr 3- Zadanie nr 3- artykuły spożywcze –jaja. 

Załącznik nr 4- Zadanie nr 4- artykuły spożywcze -mięso i wyroby wędliniarskie. 

Załącznik nr 5- Zadanie nr 5- artykuły spożywcze -warzywa i owoce. 



 

 


