
 
Nowy Sącz, 09.02.2018r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: 2/2018  
Nazwa zadania: Dostawa opakowań jednorazowych przeznaczonych do żywności 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 
Adres zamawiającego: Jagiellońska 84 
Kod Miejscowość: 33-300 Nowy Sącz 
Telefon:  18 442 16 81 
Faks:                                        18 449 04 13 
adres strony internetowej  www.zsnr1.pl 
adres poczty elektronicznej  warsztatyszkolnezs1@o2.pl 
Godziny urzędowania: 8.00-14.00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

11. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych  

 tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 
listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze 
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1020), (zwanej dalej również "ustawą Pzp") a także wydane na podstawie 
niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1)Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów        
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U.  z 2016 r. poz.1126), 

2)Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479); 

3)Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478); 

4)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477). 

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości      
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szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień  
publicznych art.24 a.a 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dotyczy dostawy  opakowań jednorazowych zgodnie z załączonym zestawieniem na 
potrzeby Zamawiającego  
  

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV  39200000-4 opakowania jednorazowe przeznaczone do żywności 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 
4. Wymagania stawiane wykonawcy: 
 
4.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   
4.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   
4.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   
4.5.Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
 4.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 4.7. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto przez cały okres 
obowiązywania umowy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Oferowana cena musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, 
wyładunku i wniesienia towaru do magazynu ,  
4. 8.Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z normami jakościowymi. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż przedmiot dostawy spełnia 
odpowiednio wymagania określone w formularzu ofertowym.   
4.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę 
zgodności jakościowej przedmiotu zamówienia. 
4.10.W razie stwierdzenia w  toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości , 
Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany na spełniający wymogi 
jakościowe, w terminie maksymalnie do 24 godzin. 
4.11.Wymagana jest też należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z 
umowy. 
4.12.Inne warunki- Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie. 



Dostawy do wszystkich punktów Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Nowym Sączu będą realizowane w terminie określonym w Formularzu Ofertowym. 
Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres 
obowiązywania umowy.  Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych 
z udzielanymi świadczeniami żywieniowymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości 
dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu  zmniejszenia ilości zakupionego 
towaru.  
 
 
IV. Termin i miejsce  wykonania zamówienia 
1.Umowa zostanie podpisana na okres : od dnia 26.02.2018 do 31.12.2018 r  
 2.Bieżące dostawy realizowane będą przez Wykonawcę do wszystkich punktów 
Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu : 
-Warsztaty Szkolne-stołówka( Zakład Ubezpieczeń 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. Jagiellońska 84,  
33-300 Nowy Sącz; 
 
 
VI. 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) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  
3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
5) Projekt  umowy  
6)Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym 
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  
 
1.Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ‘. 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na 
adres poczty elektronicznej: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia . 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 



1)Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
jest: 
stanowisko  samodzielny referent d/s rozliczeń   
imię i nazwisko Lucyna Pietrzak   
tel.   18 442 16 81   
fax.    18 449 04 13  
w terminach   w godzinach pracy Zamawiającego 
 

VIII. Termin związania ofertą 

 

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

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, 
pismem czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) 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. 

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

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

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

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby/ osób podpisującej ofertę. 

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

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 –opakowania jednorazowe przeznaczone do żywności" 

nie otwierać przed 15.02.2018, godz.9.30 otwarcia ofert 

 



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

 
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
Oferty należy składać do dnia: 15.02.2018 do godz. godz. 9.00 
 
Warsztaty Szkolne Stołówka szkolna   
ul. Królowej Jadwigi 29 
33-300, Nowy Sącz 
biuro stołówki 
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 15.02.2018r, o godz. godz. 9.30 
 
 Warsztaty Szkolne Stołówka szkolna 
Ul. Królowej Jadwigi 29 
33-300,Nowy Sącz 
Biuro stołówki 
 
XI. 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). 
5.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie każdego z zadań, 
zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 
a)cena -100% 
 
XII. 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 po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
wykonawców podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie 



miało miejsce,  
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną,  

. 
XIII. 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: 3 
 
XIV. 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 zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych 
zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 

zamawiającego 
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert 

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego pracy - urzędowania 
 
XV. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
-załącznik nr-1 -formularz ofertowy wykonawcy 
-załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  
-załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  
-załącznik nr 4- formularz cenowy 
-załącznik nr 5- projekt umowy 
-załącznik nr 6- wykaz osób do kontaktu 


