Nr sprawy ……………………….
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONYM W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI O WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP.
I. Nabywcą jest :
Powiat Krakowski
Al. Słowackiego 20, 30 -037 Kraków
NIP 677-23-64-194
Zamawiającym - Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
Adres: 32-088 Owczary
Telefon12 4194086 fax 12 4194066 mail: dpsowczary@poczta.onet.pl, strona internetowa:
dpsowczary.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia :
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn, zm.] zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”
1.
III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy
artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018 r do
siedziby Zamawiającego w podziale na 4 części. Rodzaje i ilości poszczególnych asortymentów
przedstawiają tabele I-IV – zał.nr 4
Część 1/Mięso, wędliny i drób /Tabele nr I/
Część 2/Artykuły spożywcze /Tabela nr II/
Część 3/Artykuły mleczarskie /Tabela nr III/
Część 4/Pieczywo /Tabela nr IV/
Wspólny słownik zamówień CPV15000000-8
2.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg wyżej podanych części.
Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, oddzielnie dla
każdej części.
3.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy:
7.1
Towar dostarczany będzie partiami do magazynu Zamawiającego stosownie do
potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń wydanych w formie telefonicznej lub faksu na 2 dni
przed dostawą. Towar dostarczany będzie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku),według
następującego harmonogramu dostaw towarów dla poszczególnych części /dostawa i odbiór/
Część I -1 raz w tygodniu (czwartek) w godz. 6.00-6.30
Część II -1 raz w tygodniu (wtorek) w godz. 6.00-6.30
Część III -3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 6.00-6.30
Część IV -codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-6.30
7.2

Wykonawca będzie dostarczał towar na swój koszt, środkami transportu

dostosowanymi do przewozu żywności, we własnych opakowaniach – opakowania zwracane po
odbiorze towaru.
7.3
Dostarczany towar będzie spełniał wszystkie wymogi fito – sanitarne.
7.4
Wykonawca zapewni pełny asortyment wymieniony w tabelach I-IV
7.5
Cena za przedmiot umowy będzie miała charakter stały.
7.6
Termin płatności – do 30 dni liczonych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu,
potwierdzonej przez magazyniera DPS-u. Płatność w formie przelewu.
7.7
Zamawiający wymaga pełnej realizacji zamówień (uwaga zamawiający wymaga
aby towar bez opakowań fabrycznych był dostarczany w pełnych kilogramach, dopuszcza się
zaokrąglenia do 10 dag).
7.8 Ilości towaru podane w tabelach I- IV- są danymi szacunkowymi, służącymi do
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych. Wykonawcy, z
którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w
wielkościach podanych w tabelach I-IV
7.9 Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych
pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w tabelach I-IV, jednak łączna wartość zakupów
nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
8.
Nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a
Wykonawcami prowadzone będą w złotych polskich.
9.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

IV. Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie przez okres od 2.01.2018 r do 31.12.2018 r.
V.
Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1)nie podlegają wykluczeniu,
1.2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z
formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie –załącznik nr
2 do SIWZ.
1.2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z
formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie –załącznik nr
2 do SIWZ.
1.2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z
formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie –załącznik nr
2 do SIWZ.
2)
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt. 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
–nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie –załącznik nr 3 do SIWZ
oraz dokumenty, o których mowa w sekcji VI SIWZ.
3)
Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:
„5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);”
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
–nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie –załącznik nr 3 do SIWZ
oraz dokumenty, o których mowa w sekcji VI SIWZ.
4) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający –na podstawie art.24aa ustawy Prawo
zamówień publicznych –przewiduje najpierw dokonanie oceny ofert, a dopiero potem badanie, czy
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.
8)Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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.
9) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

o którym mowa w pkt 5 niniejszej sekcji, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
9.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
9.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt. 5niniejszej sekcji.
10) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
11) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
12) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1)
Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.
1.1) W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert
następujące oświadczenia:
A) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik
nr 2 do SIWZ.
B) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do
SIWZ.
1.2) 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
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1) niniejszej sekcji.
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o
których mowa w pkt. 1.1) niniejszej sekcji, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3) Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 36a ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
1.4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1 lit. B)
niniejszej sekcji.
1.5) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
1.6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Przynależność lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2.1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
3.1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
A) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
3.2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
A) Zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów - załącznik nr 5 do SIWZ.
B) Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów:
- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Dokumentów powyższych Zamawiający żąda w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże udział w
postępowaniu innych podmiotów.
3.3) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy PZP:
A) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
B) Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3
do SIWZ.
Dokumentów powyższych Zamawiający żąda w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże udział w
postępowaniu podwykonawców.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają
pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres
reprezentacji oraz wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo
powinni podpisać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4.4) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana
w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
wobec Zamawiającego.
4.5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik.
4.6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
4.7) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie dołączy oddzielnie następujące
oświadczenia i dokumenty:
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr
2 do SIWZ.
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do
SIWZ
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.
- 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 PZP.
w terminach zgodnych z określonymi w niniejszej sekcji SIWZ.
4.8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
4.9) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
6.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast oświadczenia na załączniku nr 5 do SIWZ i dokumentów, o których mowa w pkt.
3.1) niniejszej sekcji SIWZ, załącza do oferty dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument/y powinien/ny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
7.1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.2) Dokumenty, o których mowa w SIWZ i Rozporządzeniu jw., inne niż oświadczenia, o których
mowa w pkt. 7.1) niniejszej sekcji, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
7.3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
7.4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
7.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu jw., innych niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.7) Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”,
należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
7.8) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 PZP., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.9) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile
ofertę składa pełnomocnik, winno być przedstawione w formie i treści zgodnej z art. 99 k.c. w
związku z art. 14 ustawy PZP. Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy wówczas dołączyć do oferty.
7.10) Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

7.11) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.:
1)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2)
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy
oraz oświadczeń i dokumentów o których mowa w ust.. 3 poniżej, dla których wymagana jest
wyłącznie forma pisemna. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3) Oświadczenia lub dokumenty, ich uzupełnienie, poprawienie lub udzielenie wyjaśnień - w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP oraz udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów - w trybie art. 90 ust. 1 ustawy PZP, składa się wyłącznie w
formie pisemnej. Złożone oświadczenia, dokumenty, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia
dowody uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, faksem lub drogą elektroniczną, a dokument w
formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 3 dni po terminie wskazanym w
wezwaniu Zamawiającego.
4) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Dom Pomocy
Społecznej w Owczarach Owczary ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary telefon: 12 4194086 fax 12
4194066-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Osobą uprawnioną do porozumiewania się z
wykonawcami jest p. Jolanta Niedziela Tel. 12/4194086
6)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
7)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 6, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8)Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszcza je na stronie internetowej.
9)W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 PZP stosuje się
odpowiednio.
10)Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na
stronie internetowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie wymaga również zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
IX. Termin związania z ofertą :
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Ofertę stanowią:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wypełniona i podpisana Tabela I-IV załącznik nr 4 do SIWZ (w zależności na jaką część
składana jest oferta przez Wykonawcę);
3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na poszczególną Część zamówienia.
3) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ oraz przepisom ustawy PZP.
4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.
23 ustawy PZP. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
5) Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz Oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ.
6) Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
którejkolwiek kartki.
7) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
8) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę.
10) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
11) Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby uniemożliwić zapoznanie się z
jej treścią bez naruszenia opakowania.
11) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (pisemne
uzasadnienie).Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA –

NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na dostawę żywności
- nie otwierać przed dniem 7.12.2017 r, godz. 930 z zaznaczeniem na którą Część ( zgodnie z pkt.
III.1 SIWZ) zamówienia składana jest oferta.
2. Koperta powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowana na adres
zamawiającego - pkt.1 SIWZ sekretariat
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni
to
przed
upływem
terminu
składania
ofert.
Zarówno
zmiana
jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Oferty należy składać na adres zamawiającego /pkt.1 SIWZ sekretariat/
Termin składania ofert upływa 7.12.2017r. godzina 900 Oferty złożone po tym terminie zostaną
niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.12.2017 r godzina 930 w siedzibie Zamawiającego.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia Formularza ofertowego i Tabeli ofertowej I-IV. Cenę
jednostkową netto danego produktu należy pomnożyć przez jego ilość, oraz dodać do ceny netto
podatek VAT. Otrzymany wynik jest wartością brutto danego produktu, zawierającą należny
podatek VAT. Otrzymany wynik stanowi wartość brutto danego produktu. Sumaryczna wartość
brutto wszystkich produktów stanowić będzie wartość brutto zamówienia /cenę brutto całości
zamówienia/.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Kryterium:
a)cena – 60%(waga kryterium)
b) termin realizacji reklamacji 40% (waga kryterium)
a) Cena brutto (C) - 60% - łączne wynagrodzenie wszystkich pozycji z Tabeli
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego wg wzoru :

C=(Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.

1%=1pkt
b) Termin realizacji reklamacji (T) - 40% , zostanie wyliczona na podstawie następującego
zestawienia:
-48 godzin - 20 punktów
-36 godziny - 30 punktów
-24 godzin - 40 punktów
Jest to termin na wymianą wadliwej, zepsutej żywności liczony od momentu zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o niezgodnej z SIWZ partii towaru.
Przyjmuje się , że 1 % = 1 pkt
LP- liczba punktów uzyskanych przez ofertę:
LP= C+T
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
XIV. Udzielenie zamówienia i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
2.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo 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) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.4) na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
5. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje pisemnie wybranego

Wykonawcę.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej
współpracę tych podmiotów.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XV . Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
1) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być
dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2) Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu
oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na
wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (np. kryteria oceny ofert). Wszelkie inne zmiany
postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru
zmian istotnych.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:
a) terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to spowodowane
następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego;
b) możliwości realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu cenowym, a
zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy;
c) z uwagi na bieżące potrzeby zamawiającego zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w
TABELI I-IV, stanowiącej załącznik do umowy, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy
całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy PZP, na podstawie art. 180 ust. 2 PZP przysługuje odwołanie 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.
Załączniki do SIWZ :
Załącznik nr 1: formularz oferty.
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania –
Załączniki nr 4:Tabele I-IV

Załącznik nr 5- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
Załącznik nr 7 - zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Owczary 27.11.2017

