ZATWIERDZAM
...……………………….
Pniewy, dnia 04 grudnia 2020 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA
SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ
W PNIEWACH –MIĘSO I PRZETWORY NA 2021 ROK
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) - zwanej dalej „ustawą”

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Pniewy Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej

REGON:

000777214

NIP:

787-20-83-727

Miejscowość

Pniewy

Adres:

62-045 Pniewy, ul. Wolności 10

Strona internetowa:

www.zespolszkolpniewy.pl

Godziny urzędowania:

pn.- pt. 07.00-15.00;

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej, ul. Wolności 10, 62 -045 Pniewy
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Biuletyn Zamówień Publicznych
− strona internetowa Zamawiającego – www.zespolszkolpniewy.pl
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół
im. E. Sczanieckiej w Pniewach –MIĘSO I PRZETWORY NA 2021 ROK
Zakres prac obejmuje:
Sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem
artykułów żywnościowych do siedziby Zamawiającego (Bursa Szkolna, ul. Św. Ducha
10, 62-045 Pniewy), środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dn.
25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

dla Zespołu

Szkół im. E.

Szczanieckiej w Pniewach zgodnie z formularzem ofertowym w załączniku 1.
Zapotrzebowanie ilościowe artykułów żywnościowych zostało sporządzone na
podstawie zaplanowanych jadłospisów od m-ca stycznia do grudnia. Podczas
realizacji szacowania były brane pod uwagę ilości posiłków przygotowywanych dla:
dzieci ze Szkoły podstawowej, młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół,
mieszkańców bursy, grup przebywających w bursie podczas wakacji zimowych i
letnich, posiłki dla Seniorów z pensjonatu „Jutrzenka” oraz innych osób
potrzebujących wsparcia OPS, ŚDS „Jawor”, oraz mieszkańców gminy Pniewy.
Wymogi dodatkowe
• dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy przystosowanym do przewozu
żywności oraz rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w jego magazynie
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• dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH
odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak aby dostawy realizowane były
zgodnie z zasadami ”dobrej praktyki higienicznej, dotyczy to głównie: stanu
higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia,
temperatury przewozu)
• forma płatności – przelew ……….dni,
•

zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
Ilości podane w załączniku 1

są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to

zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru między poszczególnymi
pozycjami przedmiotu zamówienie do wysokości łącznej wartości brutto umowy.
Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
Zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, uruchamiane w formie pisemnego
zapotrzebowania przesyłanego pocztą elektroniczną, telefonicznie najpóźniej w piątek
poprzedzający kolejny tydzień pracy zespołu szkół. W przypadku zamówień
doraźnych, dokonywanych telefonicznie - w ciągu 24 godzin.
Tabela Mięso i przetwory – dostawa codziennie w godz. 6:00 – 6:30
Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.
Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych
i dystrybucyjnych wykonawcy
Zamawiający będzie zamawiał u Wykonawcy wybrane artykuły spożywcze w dni
powszednie z wyłączeniem dni w których zespół szkół jest nieczynny.
W uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego również w soboty
i niedziele (w okresie wakacji zimowych oraz letnich)
KODY CPV:
Tabela

Nazwa grupy
produktów
Mięso i przetwory

Kod CPV
15100000-9
15131100-6
15110000-2
15131500-0
15113000-3
15112000-6
15131130-5
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Nr załącznika
w ofercie
Załącznik nr 1

1.1. Zamówienie uzupełniające
Zamawiający przewiduje zamówienia zgodnie z art. 67 ustawy prawo zamówień
publicznych.
2. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określają: załączniki nr 1
Podane poniżej ilości są ilościami szacunkowymi i mają charakter poglądowy w celu
przedstawienia wielkości zamówienia.
Tabela MIĘSO I PRZETWORY
LP.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

NAZWA ARTYKUŁU

2.
Karkówka wieprzowa
b/k surowa
Łopatka wieprzowa b/k
zmielona
Mięso gulaszowe
krojone w kostkę
Schab b/k surowy
Szynka b/k kulka
Żeberka I klasa
Polędwica wieprzowa
Filet z kurczaka bez
chrząstki świeży
Kurczak cały świeży,
patroszony, tusza
Filet z indyka
Skrzydła z indyka
Porcje rosołowe świeże
Udo z kurczaka świeże,
surowe bez kości
krzyżowej
Pałka z kurczaka
Udziec z kurczaka
Boczek parzony
Kieł. biała cienka
delikatesowa 86%
mięsa
Kieł. typu farmerska
Kieł. typu kanapkowa
Kieł. typu śląska 90%
mięsa
Kieł. typu śląska 90%
mięsa - cienka
Kieł. typu zielonogórska
Kieł. typu zwyczajna

JEDN.

ILOŚĆ

MIARY

SZACOWANA

3.
kg

4.
280

kg

950

kg

400

kg
kg
kg
kg
kg

790
175
100
8
1800

kg

55

kg
kg
kg
kg

120
100
1200
950

kg
kg
kg
kg

30
5
90
3

kg
kg
kg

6
2,6
90

kg

30

kg
kg

2
140
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Kiełbaski pieprzowe cienkie
Kieł. typu żywiecka
Kieł. Typu Wiejska
Kabanosy wieprzowe
Łopatka wieprzowa
wędlina -73 % mięsa
Mielonka wieprz.
Mielonka zapiekana
Ogonówka parzona
Parówki cienkie 85%
mięsa
Polędwica typu
sopocka
Polędwiczka wędzona
polędwica staropolska
Salami

56.

Serdelki
szynka bamberka 73 %
mięsa
Szynka gotowana
szynka bez wędzenia 74
% mięsa
szynka starowiejska
Szynka konserwowa
szynka pieczona 73 %
mięsa
szynka polska
Szynka tyrolska
Szynka wiejska
Szynka wiejska
wędzona 99% mięsa
szynka ze wsi 96,5 %
mięsa
szynka drobiowa 85 %
mięsa
szynka delikatesowa z
kurcząt 89% mięsa
szynka -pierś o smaku
maślanym 79% mięsa
szynka - polędwica z
kurcząt - 89% mięsa
szynka drobiowa z
papryką - 89% mięsa
Pierś pieczona z
pomidorami i ziołami 97 % mięsa
Pierś pieczona 97%
mięsa
Wędlina drobiowa

57.
58.

Szynkowa wieprzowa
Smalec

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

kg

30

kg

15

kg
kg
kg

2
8
5

kg
kg
kg
kg

1
1
25
65

kg

30

kg
kg
kg
kg

7
8
5
20

kg

10

kg
kg

40
20

kg
kg

8
18

kg

17

kg

9

kg
kg
kg

5
18
12

kg

10

kg

40

kg

10

kg

10

kg

10

kg

10

kg

10

kg

10

kg
kg
kg

8
17
2
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Rozdział 3. Oferty częściowe
Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych.

Rozdział 4.

Oferty wariantowe

Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych.
Rozdział 5.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02.01.2021-31.12.2021.
Rozdział 6.

Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część dostaw podwykonawcom
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zlecanych podwykonawcy dostaw. Jeżeli
Wykonawca zamierza polegać na zasobach innych podmiotów to udostępnienie zasobów na
czas wykonania zamówienia publicznego musi być realne, a nie przedstawiane jedynie po to,
by spełnić warunki udziału w postępowaniu
Rozdział 7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
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4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców
należy zwrócić uwagę iż każdy składa wszystkie załączniki w imieniu własnym

Rozdział 8.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca

mający

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 231).
Rozdział 9.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [PLN].
Rozdział 10.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania
•

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

•

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
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•

zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający wymaga złożenie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Zamawiający wymaga złożenie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr
3 do SIWZ
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w niniejszym postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 do
niniejszej SIWZ.
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W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy do oferty dołączyć należy: oświadczenie stanowiące załącznik nr 3
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art.86 ust. 5 p. z. p., przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 p. z. p.
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.
Załącznik nr 5 do SIWZ
Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Rozdział 13.

Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
Rozdział 14.

Informacje

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie
− pisemnej,
− drogą elektroniczną (adresy: zespolszkolpniewy@wp.pl, lub
bursa_szkolna_pniewy@interia.pl),
przy czym zawsze obowiązująca jest forma pisemna.
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2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, lub e-mailem) do Zamawiającego
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,

4.

SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół w Pniewach ,
ul. Wolności 10, 62-045 Pniewy w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać
drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: zespolszkolpniewy@wp.pl lub
bursa_szkolna_pniewy@interia.pl

5.

Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt
3 ustawy, chyba, 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.

6.

Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji
edytowalnej, elektronicznej na adres: zespolszkolpniewy@wp.pl

7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
www.zespolszkolpniewy.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,
którzy zarejestrowali się u Zamawiającego .

8.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

9.

Dokonując rejestracji należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),
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10.
⎯

Dane kontaktowe:
tel. 61 29 11 844, 61 29 10 607 e-mail: zespolszkolpniewy@wp.pl

lub

bursa_szkolna_pniewy@interia.pl
Rozdział 15.

1.

Opis sposobu przygotowania ofert

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca:
……………………………………………………………………………...……………………
Adresat:
Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
OFERTA NA: „ Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych
dla Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach – mięso i przetwory na 2021 rok
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
11.12.2020 r. godz. 12:00

Tabela MIĘSO I PRZETWORY

2.

Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby

upoważnione

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
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3.

Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty,
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.

4.

Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.

5.

Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca składa ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej
SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej
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c) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach
do oferty) muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
d) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) musi być
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
e) kartki oferty muszą być spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
f) oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ
6.

Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7.

Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

Rozdział 16.

1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej ul. Wolności
10, 62-045 Pniewy, sekretariat w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku, godz. 11:30

2.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w Bursie Szkolnej, ul. Św. Ducha 10, 62-045 Pniewy,
dnia 11 grudnia 2020 roku, godz. 12:00

4.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
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7.

Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego z uwzględnieniem przesunięcia terminu składania ofert.

Rozdział 17.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Zamawiający dokona oceny ofert
2. Cena oferty powinna obejmować koszt wszystkich niezbędnych prac koniecznych do
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
• cenę artykułów żywnościowych wraz z dostawą i rozładunkiem w miejscu
wskazanym przez zamawiającego.
• ewentualne upusty, rabaty i inne koszty.
• podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.
3. Wypełniony formularz oferty cenowej powinien zawierać cenę brutto obejmującą
całość zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę
obejmującą całość i nie może jej zmieniać. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w
sprawie ceny.
4. Wykonawca w ofercie cenowej wyszczególni także ceny jednostkowe brutto
poszczególnych artykułów oraz ich wartość brutto. Wartość brutto należy obliczyć
mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość sztuk. Następnie należy podsumować
wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę wpisać w rubryce „Razem wartość
brutto”.
5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozdział 18.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert
Przy wyborze ofert na każdą część zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
•
•

Cena 60 %
Termin płatności 40 %
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla zamówienia za kryterium cena: 60
Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla zamówień za kryterium termin
płatności :40
Wzór obliczenia punktów dla kryterium ceny:
A1
C= ----------- x 60 pkt
B1
Gdzie:
A1 – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto za przedmiot zamówienia
B1 – oznacza cenę brutto badanej oferty za przedmiot zamówienia
Termin płatności
7 dni – 10 pkt.
14 dni – 40 pkt.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi -100 pkt
Ocenie w oparciu o w/w kryterium oceny podawane są wyłącznie oferty nie podlegające
odrzuceniu.
2. Jeżeli zamawiający uzyska oferty z taką samą ilością punktów, wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
3. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie
podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci
jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie
wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe

w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,

którego oferta została poprawiona.
6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
• jest niezgodna z ustawą,
• jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2,
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• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
• została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
• zawiera błędy w obliczeniu ceny,
• wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2,
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w SIWZ.
10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium „cena” oraz
termin płatności
11. wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę (firmę) i
adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
12. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
zamawiający unieważnia postępowanie.
13. unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
14. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

Rozdział 19.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy.

-------------------------------------------Strona 16

2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Rozdział 20.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego wynagrodzenia brutto
w przypadku, gdy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości zamawianego towaru wymienionego w opisie
przedmiotu zamówienie w przypadku zwiększenia ilości wydawanych posiłków których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ
Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
Termin zawarcia umowy 02.01.2020-31.12.2020r.
Rozdział 21.

Inne informacje

Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Rozdział 22.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w
Pniewach, ul. Wolności 10, tel. 061 29 10 607
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Pniewy jest Robert
Józefowicz, adres e-mail: ido@itmediagroup.pl, telefon: 530 511 567
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), dalej „ustawa 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,

• 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 prawo 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;
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• 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.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**

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

Rozdział 23.

Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Oświadczenie art.22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik Nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4

Projekt umowy

Załącznik Nr 5

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub
zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas otwarcia ofert.
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