Kożuchów: Zakup i dostawa artykułów ogólnospożywczych dla
Domu Dziecka w Kożuchowie.
Numer ogłoszenia: 80544 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka w Kożuchowie , ul. Traugutta 17, 67-120 Kożuchów, woj.
lubuskie, tel. 068 3553348, faks 068 3553348.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.domdziecka-kozuchow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów
ogólnospożywczych dla Domu Dziecka w Kożuchowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wartość zamówienia
nie jest równa i nie przekracza kwoty określonej na podstawie przepisu art.11 ust.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego jest zakup i dostawa artykułów ogólnospożywczych dla Domu Dziecka w
Kożuchowie. 1.Rodzaj i podana ilość artykułów objętych postępowaniem określona jest
szczegółowo w : -CZĘŚCI I dostawa pieczywa - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr
1.1. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1. do SIWZ. -CZĘŚCI II - dostawa
artykułów ogólnospożywczych - w formularzu cenowym załącznik nr 1.2. i opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.2. do SIWZ. -CZĘŚCI III dostawa warzyw i owoców - w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.3. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2.3. do SIWZ. -CZĘŚCI IV dostawa ryb - w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 1.4. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.4. do SIWZ.
-CZĘŚCI V dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich - w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 1.5. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.5. do SIWZ.
-CZĘŚCI VI dostawa nabiału - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.6. i opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.6. do SIWZ. -CZĘŚCI VII dostawa jaj - w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.7. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2.7. do SIWZ. Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami określonymi
dodatkowo w załączniku nr 4 do SIWZ - formularzu istotnych postanowień umowy. 2.Przedmiot
zamówienia winien być wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
a)ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr
171, poz. 1225), oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, b)ustawą z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) oraz
aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, c)rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu
żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i
innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r . Nr 21, poz.179), d)rozporządzeniem (WE) nr 1935
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,
e)rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz.
1856 z 2002r.z późn. zm), f)ustawą z dnia 21 grudnia 2000r o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.). 3.Przedmiot zamówienia
odpowiadać musi polskim normom. 4.Produkt winien być oznakowany zgodnie z obowiązującym
prawem sanitarnym oraz obowiązującymi przepisami. 5.Zamówienia dokona przedstawiciel
Zamawiającego drogą telefoniczną w dzień poprzedzający dostawę do godz.12:00. 6.W
szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, wykonawca winien przyjąć

doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. 7.Wykonawca dostarczy zamówiony towar w
terminie wskazanym przez Zamawiającego własnym ubezpieczonym transportem - spełniającym
wymogi sanitarno- higieniczne - i na własny koszt loco magazyn Zamawiającego. 8.Dysponenci i
kierowcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia oraz decyzje sanitarne na środki
transportu. 9.Podane w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią
szacunkowe zapotrzebowanie, jakie zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania
umowy. 10.Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu cenowym i opisie przedmiotu
zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu.
11.Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w
ramach limitu finansowego. 12.Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana
każdorazowo jednostkowymi zamówieniami. 13.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez zamawiającego 14.Zamawiający nie poniesie
żadnych konsekwencji w związku z niezrealizowaniem umowy w ilościach w niej zawartych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.00.00.00-8, 01.10.00.00-8,
15.20.00.00-0, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 01.24.20.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie 31.12.2012
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia składanej oferty
wadium.
III.2) ZALICZKI



Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę w pełni zgodną z
wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszą SIWZ oraz którzy spełniają
następujące warunki: - spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Nie spełnienie, chociaż jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania, a złożoną ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez stwierdzenie spełnia/nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.XIV
specyfikacji. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania
ofert zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp. 3.Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione. Informacja o
oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z kompletną ofertą
następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem składania ofert. b)dokument potwierdzający umocowanie osoby
podpisującej ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (jeżeli umocowanie nie
wynika wprost z dokumentów, o których mowa w punkcie 1 litera a), c)oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust.1 i art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (wg
załącznika nr 3 do SIWZ ); 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców musi być przedstawiona jako jedna
oferta od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: a)Wykonawcy występujący
wspólnie (zgodnie z art.23 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie
winno zostać przedłożone wraz z ofertą, b)w odniesieniu do wymagań postawionych przez
Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi
udokumentować fakt spełnienia warunków udziału w postępowaniu, poprzez złożenie
dokumentów wymienionych w pkt. XIV specyfikacji, c) oferta musi być podpisana w taki sposób,
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie c)wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d)Wypełniając formularz
ofertowy ( załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w
miejscu np. :nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie
pełnomocnika konsorcjum. Na kompletną ofertę składają się: a)załącznik nr 1 do specyfikacji formularz ofertowy zawierający cenę końcową, obliczoną na podstawie formularzu cenowego,
b)załącznik - w zależności od CZĘŚCI - nr 1.1;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.;1.6.;1.7. do specyfikacji formularz cenowy. Wykonawca składając ofertę na wybraną CZĘŚĆ zamówienia, wypełnia i
dołącza formularz cenowy tylko dla tej CZĘŚCI. c)załącznik nr 4 do specyfikacji - podpisany
formularzu istotnych postanowień umowy d)załącznik nr 5 - oświadczenie dot. systemu HACCP
e)oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków, o których mowa
w pkt. XIV SIWZ
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• nie dotyczy
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• nie dotyczy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
zgodnie ze SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.domdziecka-kozuchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Dziecka w
Kożuchowie ul. Traugutta 17 67-120 Kożuchów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:26.03.2012 godzina 09:00, miejsce: W sekretariacie Domu Dziecka w Kożuchowie ul.
Traugutta 17 67-120 Kożuchów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pieczywa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i podana ilość
artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w : -CZĘŚCI I dostawa pieczywa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1. i opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2.1. do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2012
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa artykułów ogólnospożywczych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i podana ilość
artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w CZĘŚCI II - dostawa artykułów
ogólnospożywczych - w formularzu cenowym załącznik nr 1.2. i opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2.2. do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2012
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa warzyw i owoców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i podana ilość
artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w CZĘŚCI III dostawa warzyw i
owoców - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.3. i opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2.3. do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.10.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2012
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa ryb.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i podana ilość
artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w CZĘŚCI IV dostawa ryb - w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.4. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2.4. do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2012
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i podana ilość
artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w CZĘŚCI V dostawa mięsa i
wyrobów wędliniarskich - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.5. i opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.5. do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2012
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dostawa nabiału.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i podana ilość
artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w CZĘŚCI VI dostawa nabiału - w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.6. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2.6. do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2012
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: dostawa jaj.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i podana ilość
artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w CZĘŚCI VII dostawa jaj - w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.7. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2.7. do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.24.20.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 31.12.2012
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Znak sprawy : ZP/01/2012/DDz:34/146/2012
Przedmiot zamówienia:
"Zakup i dostawa artykułów ogólnospożywczych dla Domu Dziecka w Kożuchowie"
Rodzaj zamówienia:

Dostawy
Tryb udzielanego zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Zamawiający:
Dom Dziecka
ul. Traugutta 17
67-120 Kożuchów
Zatwierdził:
dyrektor - Wojciech Żurowski
Kożuchów, dnia 15.03.2012 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
• Nazwa i adres zamawiającego :
Zamawiający : Dom Dziecka
adres: ul. Traugutta 17, 67-120 Kożuchów
telefon: (0-68) 355 33 48
fax: (0-68) 355 33 48
regon: 000239882
NIP: 925-167-89-16
internet: www.domdziecka-kozuchow.pl
zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą:
"Zakup i dostawa artykułów ogólnospożywczych dla Domu Dziecka w Kożuchowie"
II. Tryb udzielenia zamówienia;
1. Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. : Dz. U. z 2007r., Nr 223,poz.1655 ze zm.);podstawa prawna udzielenia
zamówienia publicznego art.10 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych
2.Wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty określonej na podstawie przepisu
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej adres: www.domdziecka-kozuchow.pl
lub otrzymać po złożeniu pisemnego wniosku o jej przekazanie za pośrednictwem poczty lub
odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego jak w punkcie I SIWZ.
III.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego jest zakup i dostawa artykułów
ogólnospożywczych dla Domu Dziecka w Kożuchowie.
1.Rodzaj i podana ilość artykułów objętych postępowaniem określona jest szczegółowo w :


CZĘŚCI I dostawa pieczywa - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1. i

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1. do niniejszej SIWZ.



CZĘŚCI II - dostawa artykułów ogólnospożywczych - w formularzu cenowym załącznik nr
1.2. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.2. do niniejszej SIWZ.



CZĘŚCI III dostawa warzyw i owoców - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr
1.3. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.3. do niniejszej SIWZ.



CZĘŚCI IV dostawa ryb - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.4. i opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.4. do niniejszej SIWZ.



CZĘŚCI V dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich - w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1.5. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
2.5. do niniejszej SIWZ.



CZĘŚCI VI dostawa nabiału - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.6. i
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.6. do niniejszej SIWZ.



CZĘŚCI VII dostawa jaj - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.7. i opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.7. do niniejszej SIWZ.



Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami określonymi dodatkowo w załączniku nr
4 do niniejszej SIWZ - formularzu istotnych postanowień umowy.


2.Przedmiot zamówienia winien być wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w
szczególności z:
• ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr
171, poz. 1225), oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy,
• ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr

17, poz. 127) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy,
• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych
dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu,
dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r . Nr 21,
poz.179),
• rozporządzeniem (WE) nr 1935 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października
2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające
Dyrektywy
80/590/EWG
i
89/109/EWG,
• rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz.
1856
z
2002r.z
późn.
zm),
• ustawą z dnia 21 grudnia 2000r o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. (tj. Dz. U. z
2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).
3.Przedmiot
zamówienia
odpowiadać
musi
polskim
normom.
4.Produkt winien być oznakowany zgodnie z obowiązującym prawem sanitarnym oraz
obowiązującymi
przepisami.
5.Zamówienia dokona przedstawiciel Zamawiającego drogą telefoniczną w dzień poprzedzający
dostawę
do
godz.12:00.
6.W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, wykonawca winien
przyjąć
doraźne
zamówienie
w
trybie
pilnej
realizacji.
7.Wykonawca dostarczy zamówiony towar w terminie wskazanym przez Zamawiającego własnym
ubezpieczonym transportem - spełniającym wymogi sanitarno- higieniczne - i na własny koszt loco
magazyn Zamawiającego w godzinach 6.00- 12.00 (część I), od 8.00 do 13.00 (część II-VII) po
wcześniejszym
ustaleniu
z
zamawiającym.
8.Dysponenci i kierowcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia oraz decyzje sanitarne na
środki
transportu.
9.Podane w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe
zapotrzebowanie, jakie zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy.
10.Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia
ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu.
11.Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w
ramach
limitu
finansowego.
12.Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi
zamówieniami.
13.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez
zamawiającego
14.Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z niezrealizowaniem umowy w
ilościach
w
niej
zawartych.
15.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
•
•
•
•
•
•
•

CZĘŚĆ I : CPV 15.81.00.00-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
CZĘŚĆ II: CPV 15.00.00.00-8 produkty spożywcze
CZĘŚĆ III: CPV 01.10.00.00-8 rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
CZĘŚĆ IV: CPV 15.20.00.00-0 ryby przetworzone i konserwowane
CZĘŚĆ V : CPV 15.10.00.00-9 mięso i jego przetwory
CZĘŚĆ VI: CPV 15.50.00.00-3 produkty mleczarskie
CZĘŚĆ VII: CPV 01.24.20.00-5 jaja

IV.Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
1.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania, których zakres
rzeczowy jest określony szczegółową specyfikacją dla każdej części i obejmujących :





CZĘŚCI I dostawa pieczywa - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1. i
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1. do niniejszej SIWZ.
CZĘŚCI II - dostawa artykułów ogólnospożywczych - w formularzu cenowym
załącznik nr 1.2. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.2. do
niniejszej SIWZ.
CZĘŚCI III dostawa warzyw i owoców - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik






nr 1.3. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.3. do niniejszej SIWZ.
CZĘŚCI IV dostawa ryb - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.4. i opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.4. do niniejszej SIWZ.
CZĘŚCI V dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich - w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1.5. i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
2.5. do niniejszej SIWZ.
CZĘŚCI VI dostawa nabiału - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.6. i
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.6. do niniejszej SIWZ.
CZĘŚCI VII dostawa jaj - w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.7. i opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.7. do niniejszej SIWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka bądź wszystkie części zamówienia. Wykonawca
składając ofertę na wybraną CZĘŚĆ zamówienia, wypełnia i dołącza formularz cenowy tylko dla
tej CZĘŚCI. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednej CZĘŚCI.
2.Zamawiający nie dopuszcza powierzenia
samodzielnego wykonania całości zamówienia.

zamówienia

podwykonawcom

i

wymaga

V.Informacja o zawarciu umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VI.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1
pkt.6 ustawy Pzp.
VII.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII.Informacja o porozumiewaniu się drogą elektroniczną
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
IX.Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
X. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej
Zamawiający nie będzie korzystał z zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
XI.Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
XII.Termin wykonanie zamówienia
1.Termin wykonania zamówienia - sukcesywne dostawy w ciągu 7,5 miesiąca od podpisania
umowy
(13.05.2012-31.12.2012)

2.Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka, 67-120 Kożuchów, ul. Traugutta 17
XIII.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę w pełni zgodną z
wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszą SIWZ oraz którzy spełniają
następujące
warunki:
- spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Nie spełnienie, chociaż jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a złożoną ofertę uznaje się za odrzuconą.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez stwierdzenie
"spełnia/nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt.XIV niniejszej specyfikacji. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest
możliwe po upływie terminu składania ofert zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.
3.Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki udziału w
postępowaniu zostały spełnione.
XIV. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcazobowiązany
jest złożyć wraz z kompletną ofertą następujące dokumenty :
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania
ofert.
• dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy (jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dokumentów, o których mowa w
punkcie
XIV
litera
"a"),
• oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 i art.24 Ustawy Prawo
zamówień publicznych ( wg załącznika nr 3 );
2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta przedstawiona przez
dwóch lub więcej wykonawców musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i
spełniać następujące wymagania:
•
Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art.23 ustawy Pzp) muszą ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą,
• w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców
wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować fakt spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, poprzez złożenie dokumentów wymienionych w pkt. XIV niniejszej
specyfikacji,
• oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących
wspólnie
• wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem). Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
• Wypełniając formularz ofertowy ( załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji) oraz inne dokumenty
powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu np. :"nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

XV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1.
Zamawiający
ustala
dwie
formy
porozumiewania
się
z
wykonawcami:
• w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub innych firm świadczących usługi pocztowe lub
kurierskie na adres zamawiającego: Dom Dziecka , 67-120 Kożuchów, ul. Traugutta 17, przy czym
Zamawiający zastrzega, iż za datę wpływu przesyłki do Zamawiającego uznaje się dzień i godzinę
pokwitowania
jej
wpływu
• w formie faksu: 0-68 355 33 48, przy czym porozumiewanie się z osobami upoważnionymi
może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 15.00
2. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem , każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.
Osobami
uprawnionymi
do
porozumiewania
się
z
Wykonawcami
jest
:
• Renata Czarnecka - w sprawach merytorycznych tel. 068 355 33 48
XVI. Wymagania dotyczące wadium:
• Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia składanej oferty wadium .
XVII. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni , którego bieg rozpoczyna się z upływem terminu
składania ofert.
XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane w
rejestrze bądź pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej. Zamawiającynie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej , opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, długopisem, na maszynie lub
komputerze oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Również
wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane.
4. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu,
kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub
wpisane do ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy
załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem. W
przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być
złożony przez każdego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty winna być zgodna z treścią i wymaganiami niniejszej SIWZ.
6. Na kompletną ofertę składają się :
• załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji - formularz ofertowy zawierający cenę końcową,
obliczoną
na
podstawie
formularzu
cenowego,
• załącznik - w zależności od CZĘŚCI - nr 1.1;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.;1.6.;1.7. do niniejszej specyfikacji
- formularz cenowy . Wykonawca składając ofertę na wybraną CZĘŚĆ zamówienia, wypełnia i
dołącza
formularz
cenowy
tylko
dla
tej
CZĘŚCI.

• załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji - podpisany formularzu istotnych postanowień umowy
•
załącznik
nr
5
oświadczenie
dot.
systemu
HACCP
• oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków, o których mowa
w pkt. XIV niniejszej specyfikacji
7.Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach
a)kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy, należy adresować na
Zamawiającego z zaznaczeniem: "Oferta - zakup i dostawa artykułów ogólnospożywczych.
Nie
otwierać
przed
dniem
26.03.2012r.
godz.
9
05
"
,
b)koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak zewnętrzna, musi być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
8.Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty zaświadczeniami, oświadczeniami i
dokumentami była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony. Wskazane jest, aby
miejsca , w których wykonawca naniósł poprawki, były zaparafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
9.Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i
do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
10.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
11.Zmiany lub wycofanie oferty - Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem
terminu składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o
zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie oferty zmieniającej podlega tym samym zasadom, co
składanie oferty pierwotnej , przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem "Zmiana
oferty".
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania.
Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert
oświadczenia wykonawcy przed terminem składania ofert.
12.Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w osobnej,
wewnętrznej kopercie. Przez 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. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy)
oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
1 . Przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XVIII SIWZ ofertę należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Domu Dziecka przy ul. Traugutta 17 w
Kożuchowie, w terminie do dnia 26.03.2012 r. do godz. 9 00 .
2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.201r. o godz. 9 05 , w siedzibie Zamawiającego tj. w
świetlicy Domu Dziecka przy ul. Traugutta 17 w Kożuchowie . Wykonawcy mogą uczestniczyć
w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,
Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek
Wykonawcy.
XX. Opis sposobu obliczania ceny
1.Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania przez które Zamawiający rozumie

między innymi : koszty związane z wykonaniem zamówienia, a zwłaszcza koszty transportu do
siedziby Zamawiającego i opakowania przedmiotu zamówienia, których skutkiem będzie
bezusterkowy odbiór i inne koszty wynikające ze specyfiki zamówienia.
2. Wykonawca obowiązany jest w oparciu o formularz cenowy oraz własną kalkulację wypełnić
każdą kolumnę formularza z dokładnością dwóch miejsc po przecinku i podać cenę końcową
przedmiotu zamówienia. Cenę końcową z formularza cenowego należy przenieść do formularza
ofertowego. Wypełniony formularz cenowy stanowi integralną część oferty, a w przypadku
podpisania umowy nie podlega on żadnym negocjacjom. Zamawiający wymaga by Wykonawca
wypełnił wszystkie rubryki formularza cenowego.
3.Cena musi być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, z
wyodrębnieniem podatku VAT.
4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności (związania) oraz przez okres realizacji
zamówienia (czas trwania umowy).
XXI. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty
1. Oferty spełniające wszystkie wymogi opisane w niniejszej specyfikacji będą oceniane wg
kryterium :
Cena ofertowa brutto = waga 100 % znaczenia,
2. Oferty będą oceniane punktowo, przeliczenie ceny na punkty obliczone zostanie wg formuły:
P = A/B x 100 x W
gdzie:
P - ilość otrzymanych punktów
A - najniższa cena ofertowa brutto otrzymanej oferty
B - cena ofertowa brutto oferty badanej
W- waga procentowa kryterium = 1
3.Zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów zgodnie z wzorem
określonym
w
pkt.2
4.Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom, przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5.Zamawiający powiadomi pisemnie (faksem) o wynikach postępowania wszystkich
Wykonawców , którzy złożyli ofertę, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, jej cenę oraz podając dane wymagane art.92 Ustawy Pzp.
XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu
związania
ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art.93 ust.1 Ustawy.
XXIII. 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
Zawarte są w formularzu istotnych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenia
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXV. Udzielenie wyjaśnień i modyfikacje dotyczących SIWZ
Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem (nr 068-355 33 48) na adres Zamawiającego
z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować treść specyfikacji. Jeżeli w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną
modyfikację, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz zamieści na stronie
internetowej, na której udostępniono specyfikację.
XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, którego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach
wykonawczych do ustawy jak też niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
protest .
XXVII. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek wynikających z art.89 Ustawy.
XXVIII.Unieważanie przetargu.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przesłanek wynikających z art. 93 Ustawy.
XXIX.Udzielenie zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami
określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jej treść
odpowiada treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznana została przez
Zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.

Załączniki:
•
•
•
•
•
•

Formularz ofertowy - zał. nr 1
Formularz cenowy - zał. nr 1.1;1.2.;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2.1.;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7
O świadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy - zał. nr 3,
Formularzu istotnych postanowień umowy - zał. nr 4
Oświadczenie dot. systemu HACCP - załącznik nr 5

