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ZATWIERDZAM:
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Włodzimierz Chlebosz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(W SKRÓCIE: SIWZ)
dla zamówienia publicznego o nazwie:

Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy z podziałem na części

ROZDZIAŁ I.

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Zamawiający:
Gmina Czernica

Kontakt:

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
tel./fax 71 726 57 00
e-mail: czernica@czernica.pl , zamowienia.publiczne@czernica.pl
www: www.bip.czernica.pl

Konto Bankowe :

Getin Noble Bank S.A. nr konta 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009

NIP:

912-11-01-093
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ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną w
dalszej części „ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się
przepisy wspomnianej ustawy.
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, poniżej kwoty
209 000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Czernicy, w podziałem na części.
Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji
dostaw zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty.
Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. Jest to
uzasadnione zmienną liczbą osób korzystających ze stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw o 30%
w przypadku, jeśli w trakcie realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy, zmieni się liczba osób
korzystających ze stołówki.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie
wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Czernicy (ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9 i ul. Wrocławska 52, 55-003
Czernica) w dniach i godzinach opisanych w Załączniku nr 5 do SIWZ, na własny koszt i ryzyko,
transportem przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak
również do rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego
magazynach. Upoważnieni pracownicy będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo –
wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzenia zgodności
cen z formularzem cenowym.
6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań
składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Zamówienia produktów będą składane z minimum
jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie, faksem, elektronicznie lub w czasie bieżącej dostawy,
na dostawę następną. Zamówienia dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego. Dokładny
termin dostawy towaru do szkoły będzie określał Zamawiający. Za dostarczoną żywność (w tym

2

Nr sprawy: MTP.271.2.28.2020.EZ
ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego
zamówienia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w świeże artykuły spożywcze,
Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały ważne terminy
przydatności do spożycia zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, bez wad fizycznych i jakościowych, w
nienaruszonych opakowaniach oraz z cechami podanymi w SIWZ. Dostarczone produkty spożywcze
muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom
jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym
zakresie normy sanitarno – epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w
warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczane produkty spożywcze w zależności od ich
kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane
przepisami prawa żywnościowego.
8. Dostarczone produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę.
Dostawy mięsa i przetworów mięsnych powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach, lub
pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych
lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak
zepsucia i pleśni. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych
opakowaniach zawierających znaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę
przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Mrożonki mają być dostarczane w
formie nierozmrożonej.
9. Faktura zbiorcza stanowiąca podstawę płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym
miesiącu musi być przedłożona do Zamawiającego do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc
poprzedni. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury (jedno z kryterium).
Wynagrodzenie za zrealizowane dostawy w danym miesiącu stanowić będzie sumę iloczynów kwot
jednostkowych z oferty Wykonawcy i ilości dostarczonego asortymentu.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, wadliwy towar zostanie zwrócony tym samym
transportem. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (w tym samym dniu do godziny 14:00) do
jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
W przypadku

powtarzającej

się

(powyżej

5 razy)

niezgodności

jakościowej

lub

ilościowej

dostarczanego towaru z wymogami w specyfikacji Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z
Wykonawcą bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu. W przypadku niedostarczenia towaru
z uzasadnionych przyczyn, Wykonawca na piśmie potwierdza Zamawiającemu zaistnienie takiego
zdarzenia co spowoduje możliwość dokonania jednorazowego zakupu u innego kontrahenta.
11. Poprzez dostawę wadliwej partii towaru rozumie się w szczególności:
1) dostarczenie żywności, której parametry nie odpowiadają parametrom jakościowym
wymienionym w SIWZ,
2) dostarczenie żywności nieświeżej,
3) dostarczenie żywności o zbyt krótkim terminie przydatności do spożycia dla danego
asortymentu,
4) dostarczenie żywności w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych.
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12. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego
przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.).
13. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
dopuszcza się rozwiązania równoważne. Nazwy własne podane w formularzach cenowych, które
stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako kryterium jakościowe. Oferując produkty
równoważne Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie jego nazwę. Zaproponowane przez
Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (
rodzaj opakowania, konsystencja, skład surowcowy produktu itp.) a także posiadać cechy jakościowe
(normy, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory
spożywcze (skład, smak, zapach, barwa, itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez
Zamawiającego.
14. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15000000-6 Różne produkty spożywcze
15100000–9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
15131130-5 Wędliny
15800000–6 Różne produkty spożywcze,
15400000–2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne,
15600000–4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych.
15332000–4 Przetworzone owoce i orzechy
15500000-3 Produkty mleczarskie
03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
15896000-5 Produkty głęboko mrożone
15221000-3 Ryby mrożone
03142500–3 Jaja
15851000–8 Produkty mączne
15310000–4 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
15211100–1 Świeże filety rybne
15321000–7 Soki owocowo-warzywne

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone zostało na 10 części:
Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI
Część VII
Część VIII
Część IX
Część X

dostawa mięsa i produktów mięsnych
dostawa różnych artykułów żywnościowych
dostawa produktów mleczarskich
dostawa warzyw, owoców świeżych
dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb mrożonych
dostawa jaj
garmażerka świeża
dostawa filetów rybnych świeżych
dostawa soków świeżo wyciskanych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części.
ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH
NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ
(PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika

z dołączonej

do

oferty

umowy

spółki

bądź

wszyscy

wspólnicy

podpiszą

ofertę.

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,
albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających

się

o

zamówienie.

Oświadczenie

potwierdza

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi
złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36b
ust. 1 ustawy Pzp).
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3.

Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

Podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dla wszystkich części: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu
1.1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w
a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 i art. 24 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. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp,
Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu, że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu wyżej.

ROZDZIAŁ XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żądał będzie oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
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oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA
Z WYKONAWCAMI,

O

SPOSOBIE

PRZEKAZYWANIA

POROZUMIEWANIA

DOKUMENTÓW

SIĘ

ORAZ

ZAMAWIAJĄCEGO

WSKAZANIE

OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3 niniejszego rozdziału, Zamawiający dopuszcza,
aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu (nr faks 71 726 57 00) lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną–
adres e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie
wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym
ze stosownych przepisów.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(www.bip.czernica.pl) informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
- Maria Kozakiewicz – tel. 609 275 544 (w zakresie przedmiotu zamówienia);
- Elżbieta Zembska - tel. 502 735 268 (w zakresie ustawy Pzp).
ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załączniki nr 1a-1j (odpowiedni, dla części
zamówienia, która Wykonawca zamierza realizować).
1.1. Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ),
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie,
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z
oryginałem oraz do parafowania stron, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były
ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte,
zbindowane itp.).
4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Części zamówienia.
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie, opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica

MTP.271.2.28.2020.EZ
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Czernicy,
z podziałem na części
Nie otwierać przed dniem …………………. godz.:
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11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu 9art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną
część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez
Zamawiającego”.
14. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze
stosownym wnioskiem.
ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 1
(Kancelaria ogólna).
2. Termin składania ofert: do dnia 02.12.2020 r. do godziny 10:00
3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 19 (Sala
konferencyjna).
4. Termin otwarcia ofert: 02.12.2020 r. o godz. 10:45
ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca ma obowiązek określić cenę realizacji zamówienia, osobno dla każdej części od I do
IX, poprzez wskazanie w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) odpowiednim
dla

każdej

z części zamówienia: ceny netto,

podatku VAT oraz ceny brutto, wynikających z

Formularza cenowego (odpowiednio Załączniki 1a – 1j do SIWZ).
Pozycje Razem z Formularza cenowego (Załącznik nr 1a-1j do SIWZ) należy odpowiednio przenieść
do Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), gdzie:
Razem wartość netto z Formularza cenowego = Cena netto Formularz oferty,
Razem podatek Vat z Formularza cenowego = Podatek Vat Formularz oferty,
Razem wartość brutto z Formularza cenowego = Cena brutto Formularz oferty
Podana w formularzu oferty cena brutto stanowi wartość oferty ogółem za wykonanie danej części
zamówienia. Wartość oferty ogółem musi być wyrażona cyfrowo w złotych polskich, do dwóch miejsc
po przecinku i słownie.
2. Cena ofertowa podana dla każdej Części zamówienia, którą Wykonawca zamierza realizować,
podana przez Wykonawcę ma być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
r. o informowaniu o cenach towarów i usług przedstawioną w setnych częściach złotego, za naliczenie
właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.
3. Cena oferty winna zawierać w sobie wszelkie rabaty i upusty jak również koszty transportu towarów
do siedziby zamawiającego oraz wniesienie i złożenie dostarczonego towaru we wskazanym miejscu
w magazynach zamawiającego.
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4. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą całość i nie może jej
zmieniać. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
7. Wykonawca, składając ofertę (w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) 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.
ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria:
Cena danej Części zamówienia ( C )

60 %

Termin płatności faktury VAT (Tvat)

40 %

2. Punktacja za kryteria zostanie obliczona w następujący sposób:
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

Cena danej Części zamówienia ( C )

60%

60 punktów

Termin płatności faktury VAT (Tvat)

40%

40 punktów

RAZEM

100%

100 punktów

Kryterium

3. Zasady oceny kryterium "Cena danej Części zamówienia " (C) – maksymalna ilość punków 60
W przypadku kryterium "Cena danej Części zamówienia" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
Ci

x 60

gdzie:
Pi(C)
Cmin

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena danej Części zamówienia "
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert dla danej Części
zamówienia

Ci

cena oferty ocenianej dla danej części zamówienia "i"

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.
4. Zasady oceny kryterium „Termin płatności faktury VAT (Tvat)” – maksymalna ilość punktów 40
Pi(TVat)
– 14 dni – 1 punkt;
– 15-20 dni – 5 punktów;
– 21-24 dni – 10 punktów;
– 25-28 dni – 20 punktów;
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– 29-30 dni – 40 punktów;
Zamawiający określa minimalny termin płatności, jako 14 dni.
5. Sumarycznie zdobyta ilość punktów
Pi = Pi(C) + Pi(Tvat)
6. Zamówienie w zakresie danej Części zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej danej Części.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO

WYBORZE

OFERTY

W

CELU

ZAWARCIA

UMOWY

W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w danej Części zamówienia, Wykonawca zostanie zaproszony
do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do
występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli
(pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
ROZDZIAŁ XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w art. 147 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXIV. WZÓR UMOWY
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ - wzór
umowy (Załączniki nr 3 do SIWZ).
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp.
3. Zmiany umowy zawarte zostały we wzorze umowy (Załączniki nr 3 do SIWZ).
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4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy
Pzp.
5. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie
umowy.
6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum).
7. Postanowienia wzoru umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez
Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru
umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp i przysługują
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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
ROZDIAŁ XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. W treści Formularza ofertowego –Załącznik nr 1, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.
2.Przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wypełniając obowiązki
wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: „RODO”, Zamawiający;
Gmina Czernica informuje iż:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica;
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-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernica jest Irmina Januś e-mail: iod@czernica.pl tel.: 603 402 385;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na
podstawie art. 16 RODO prawa do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; −na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający-względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w informacji z
KRK),
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;Wykonawca-względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK);Podwykonawca/podmiot trzeci-względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załączniki nr 1a – 1j – Formularze cenowe
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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