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I. Zamawiający 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26-706 Tczów 
tel.: 0-48 676-80-23, fax: 0-48 676-80-22;  www.tczow.pl 
NIP: 811-17-14-505 
REGON: 670224031 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.). 
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2013r. poz. 136), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282 poz.1650). 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola 
Gminnego w Tczowie w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów” 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w podziale na 12 części: Część I –  Mięso 
i wędliny, Część II – Drób, Część III – Pieczywo, Część IV –   Wyroby ciastkarskie i ciasta, Część V –       
Nabiał, Część  VI –  Artykuły spożywcze suche i inne, Część VII –  Warzywa, Część VIII – Owoce, Część 
IX – Mrożonki, Część X – Ryby i przetwory rybne, Część XI – Jaja, Część XII – Ziemniaki. 
 
2.   Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera wykaz asortymentowy stanowiący załącznik nr 6 
do SIWZ. Ilości asortymentów podane w formularzu stanowią przewidywane zapotrzebowanie 
na okres obowiązywania umowy. 
 
3.   Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Faktyczne 
zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób żywionych w przedszkolu w okresie realizacji 
umowy.  Zamówienie artykułów w mniejszej ilości niż podane w wykazie asortymentowym  – 
załącznik nr 6 do SIWZ  nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
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4.  Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikiem nr 6 
do SIWZ  lub produkty równoważne (zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu 
przedmiotu zamówienia). 
 
5.   Oferty będą rozpatrywane na każdą część oddzielenie. 
 
6. Dostawa artykułów żywnościowych do przedszkola odbywać się będzie każdorazowo na podstawie 
zamówienia telefonicznego, faxem lub mailem  złożonego przez Zamawiającego, w którym określi 
każdorazowo ilości i asortyment danej dostawy najpóźniej do godz. 12.00 przed dniem  dostawy. 
 
7. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym 
gatunku,  których okres przydatności jest maksymalny do spożycia dla danego artykułu oraz  
z cechami podanymi w SIWZ. Towar musi być świeży, najwyższej jakości, przewożony zgodnie 
z wymaganiami HACCP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia. 
 
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja 
zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany 
na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 
 
9. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przy produkcji i transporcie obowiązujących 
przepisów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych  oraz dostarczy 
towar Zamawiającemu własnym transportem. 
 
10. Dostarczane produkty winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa 
dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (teks jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), 
wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 577, z późn. zm.).  
 
IV.  Termin wykonania zamówienia 
Od dnia podpisania umowy  do 31 sierpnia 2014r.  
 
IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis poszczególnych części  
zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz asortymentowy). 
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jedno, kilka wybranych części lub całość  
przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.  
4. Nie dopuszcza się składania oferty nie obejmującej wszystkich pozycji danej części. Oferta 
na niepełną część zostanie odrzucona jako niekompletna. 
5. Nie dopuszcza się łączenia asortymentów z poszczególnych części  w nowe pakiety. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skompletowania całości zamówienia spośród wszystkich 
ofert częściowych. 
 
V. Oferty wariantowe/zamówienia uzupełniające  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
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VI.  Sposób przygotowania  oferty 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
2. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem 
nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią 
3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte), parafowane oraz 
posiadały kolejno ponumerowane kartki. 
4.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone 
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta. 
5.  Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 
oznakowana została oferta. 
6.   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia. 
7.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub  wycofać ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.  
8.   Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
9.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10.  Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje  Zamawiający. 
11.  Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upoważnioną (e) 
do reprezentowania Oferenta. 
12.  Ceny określone przez Oferenta w Formularzu oferty, muszą być podane zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego oraz być wyrażone w PLN. 
13.    Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami. 
 
 
VII.    Sposób złożenia oferty. 
1.   Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperty należy zamknąć 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. 
Obie koperty winny być zaadresowane do zamawiającego: 
 

Gmina Tczów 
Tczów 124, 26-706 Tczów 

„Oferta na dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach 
projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Tczów”– nie otwierać przed 

dniem  16.08.2013r. do godz. 10.10” 
 
2.  Wewnętrzna koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją odesłać 
w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.  
3.   Oferent może złożyć jedną ofertę na daną część. Jeżeli Oferent złoży więcej ofert na daną część 
zostaną one wszystkie odrzucone. 
4.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający 
zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ, a koperta lub opakowanie zostanie 
dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać 
i dokonywać zmian po upływie terminu składania ofert. 
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
 1.   W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące warunki: 
1.1.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
2.1 .  Spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy.    
3.1.   Spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach dla poszczególnych części 
dostaw w zakresie określonym dla  dostawców. 
4.1.   Zaoferowane artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. 
2.  Zamawiający, na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów, dokona oceny   spełniania 
warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego 
warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego 
z postępowania uznaje się za odrzuconą.  
10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu   
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie 
następujących dokumentów i oświadczeń: 
1.1.   Wypełniony Formularz oferty właściwy dla danej części –  załącznik 1. 
1.2.   Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy –  załącznik nr 2. 
1.3.  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 (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 
W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla  osób podpisujących 
ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają 
z przepisów prawa lub innych dokumentów. 
1.4.   Oświadczenie do braku podstaw do wykluczenia. 
2.   Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać  wypełnione  
przez oferenta bez wyjątku ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych – bez dokonywania 
żadnych zmian i uzupełnień. Miejsca wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać 
prawidłowo wypełnione.  
3.   Żądane dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone 
w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 
i poświadczone podpisem oraz datą. Zamawiający  zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę   kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 
4.   Oświadczenia i zaświadczenia składane nie później niż w terminie składania ofert a stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą  
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993r. Nr 47 poz.211z póź.zm.) 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
5.   Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta 
z postępowania.  
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IX.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, z także osób uprawnionych do porozumiewania 
się z wykonawcami. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
składane przez Zamawiającego i Wykonawcę wymagają formy pisemnej. Strony w toku postępowania 
porozumiewają się faksem i na piśmie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt otrzymania faxu. 
2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą  telefaksu  
uważać się będzie za złożone w terminie,  jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.  
3.   Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie 
jak powyżej.  
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego 
nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 
5.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
7. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia tych zmian. 
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej. 
9. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26-706 Tczów 
Tel. 48 676 80 23, fax : 48 676 80 22 
 
X.   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: 
Justyna Lewandowska  – inspektor ds. oświaty –  tel.48 676 80 23  
 
 
XI. Informacja dotycząca ofert wariantowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
XII. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
XIII. Termin związania ofertą 
1.   Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert.  
2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
XIV.   Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów, pokój nr 3 do dnia 16.08.2013r. do godz. 10:00 
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2. Miejsce otwarcia ofert: 
Sala Narad Urzędu Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów, pokój nr 22 w dniu 16.08.2013r. 
o godz. 10.10.     
 
3. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie. 
4.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu. 
5.  Otwarcie ofert jest jawne, a zatem dostępne dla wszystkich zainteresowanych i następuje w dniu 
składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 Ustawy poda 
kwotę(brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7.   W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie 
„ZMIANA” a później wg kolejności wpływu tj.: daty i godziny wpłynięcia ofert.  
8.   W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Wykonawca podaje cenę  za dostawę przedmiotu zamówienia  wykorzystując w tym celu właściwy 
druk oferty  dla danej części podając cenę, która obejmuje wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia. Podane ceny jednostkowe są cenami stałymi.   
2. Ceny ofertowe muszą być wyliczone z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc 
po przecinku), wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym, cyfrowo 
i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku  VAT – jeżeli występuje 
3.  Ceny, o których mowa w punkcie  1 i 2  należy ustalić jako stałe (jednoznaczne, ostateczne 
i kompletne) . Winny one zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy w tym m.in. koszty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  
4.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków oferenta zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę 
i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego przez oferenta podatku VAT.  
5.  Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowania 
rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 
6.   Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje kwotę brutto. 
 
 
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Stronami 
1.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Dostawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 
prowadzone będą wyłącznie w PLN. 
 
 
XVII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 
1.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
          cena ofertowa (brutto)     -           znaczenie 100 % 
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2.    Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu 
oferty. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawił ofertę 
najtańszą na ocenianą część zamówienia. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem: 
  

               Cena oferty najkorzystniejszej 
Liczba punktów   =   --------------------------------------------  x   100 

            Cena oferty badanej  
 

 
3.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj.  otrzyma najwyższą ilość punktów – najniższa cena. 
 
4.   Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający 
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wówczas cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 
 
5.   W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 
 
6.   Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów.  
 
7.   Zamawiający poprawi w  tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 
8. W przypadku wystąpienia oferty zawierającej 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 zgodnie z art. 90  ust. 1 PZP.  
 
9.  Nie złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 10. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ocenianej część(Pakiet) zamówienia zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 
XVIII.  Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1.   O wyniku postępowania zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy  złożyli 
oferty, faxem lub mailem oraz informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.bip.tczow.akcessnet.net i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  
2.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami 
jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 
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ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak 
niż przed upływem terminu związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 1 pkt. a  PZP.   
3.   Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 7 
dni, jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 
4.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania 
jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.  
5.  Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownej ceny. 
6.   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie: 
 Zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stanu prawnego zmiany stawek  podatkowych, 
stawek celnych, wprowadzenia nowych podatków- wprowadzone w   odpowiedzi na uzasadniony 
pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. 
7. Wprowadzenie zmian, wymaga uzasadnienia konieczności zmian i porozumienia stron oraz 
sporządzenia w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
8. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 
umowy, zgodnie z złączonym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr  5 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
XIX.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 
 
 
XX.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentom  
1.   Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
odwoławcze przewidziane w  ustawie  – protest, odwołanie, skarga do sądu 
2.  Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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. 
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec  czynności określonych w art. 180 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
5.   Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP. 
 
6.   Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami   ustawy  czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest  on zobowiązany na podstawie ustawy , na które nie przysługuje 
odwołanie na     podstawie art. 180 ust. 2. 
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XXI.  Postanowienia końcowe 
1.   Protokół   postępowania   wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu  udostępnia się 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
2.   Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1996 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( DZ.U. z 2003 r. Nr 153,  poz. 
1503), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępnione. 
3.  W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 
2010 r. Nr 113 poz. 759) oraz przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego   (Dz. U. 
z 1964r, Nr 16, poz.93 z póź. zm) 
 
 
 
 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 
Wzór oferty – załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 
Informacja – załącznik nr 4 
Wzór umowy – załącznik nr 5 
Wykaz asortymentowy  – załącznik nr 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


