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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach 

projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów” 
 
I. Zamawiający 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26-706 Tczów 
tel.: 0-48 676-80-23, fax: 0-48 676-80-22;   
NIP: 811-17-14-505 
REGON: 670224031 
Adres internetowy: http://www.bip.tczow.akcessnet.net 
 
 
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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
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 6 części:  
Część 1 –  Dostawa pieczywa,  
Część 2 – Dostawa mięsa i jego podrobów oraz wędlin,  
Część 3 – Dostawa produktów spożywczych (ogólnie),  
Część 4 –   Dostawa owoców i warzyw, 
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Część 5 – Dostawa produktów nabiałowych,  
Część 6 –  Dostawa produktów mrożonych. 
 
Kody CPV 
15.00.00.00-8: żywność, napoje i produkty pokrewne 
15.10.00.00-9: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
15.30.00.00-1: owoce, warzywa i podobne produkty 
15.50.00.00-3: produkty mleczarskie 
15.80.00.00-6: różne produkty spożywcze 
15.81.00.00-9: pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
 
2.   Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera  – załączniki nr 1A-1F 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 1A-1F do SIWZ  nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku 
do Zamawiającego. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikiem nr 1A-1F 
do SIWZ  lub produkty równoważne (zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu 
przedmiotu zamówienia). 
5. 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. 10.00 przed dniem  dostawy. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przy produkcji i transporcie obowiązujących 
przepisów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych  oraz dostarczy 
towar Zamawiającemu własnym transportem. 
 
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 1A-1F 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.  
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V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   dotyczące: 
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  wraz z ofertą podpisany 
załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  wraz z ofertą podpisany 
załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  wraz z ofertą podpisany 
załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  wraz z ofertą podpisany 
załącznik Nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, 
podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w pkt VI SIWZ, na zasadzie „spełnia” 
lub „nie spełnia”. 
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3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
I. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć 
następujące dokumenty i oświadczenia: 
a)  podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 
22 ust. 1 ustawy PZP; załącznik nr 2 do formularza oferty 
 
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy   Zamawiający żąda następujących  
dokumentów: 
1)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 3 do formularza oferty 
2)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP 
3)  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej – wg załącznika nr 4 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt II. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 
Dokumenty, o których mowa w  pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 
cywilna)  dokumenty wymienione w pkt 3 I SIWZ składane są wspólnie, natomiast dokumenty 
wymienione w pkt 3 II SIWZ składa każdy z podmiotów składający wspólną ofertę. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 
Poza dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia oferta powinna również zawierać:  
- wypełniony  formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do oferty; 
- wypełniony arkusz kalkulacyjny tj. opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1A – 1F). 
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Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
a)  w przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa 
do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa  
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał 
pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego. 
Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności         
wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty. 
 
Składając ofertę wspólnie (art.23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub 
więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 
a)  następujące dokumenty i oświadczenia:  
–  oferta (Załącznik nr 1), 
–  podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2) podpisuje ustanowiony Pełnomocnik. 
b)  następujące dokumenty i oświadczenia:  
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3), 
–  odpis z właściwego rejestru,  
składa każdy z Wykonawców (w imieniu własnym) składający wspólnie ofertę. 
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przed zawarciem umowy. 
 
 
VII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, z także osób uprawnionych do porozumiewania 
się z wykonawcami. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na nr 48 676 80 22 lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail: oswiata@tczow.pl z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej 
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niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości. 
 
1.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, 
iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę lub 
adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym 
pismem. 
2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane 
na stronie internetowej zamawiającego http://www.bip.tczow.akcessnet.net 
3.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż: 
- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach 
z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
4.  Zapytania wnoszone mogą być w jednej z form: pisemnie lub faxem na nr 48 676 80 22 lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: oswiata@tczow.pl  w godz. 7:30 – 15:30 w dni powszednie 
od poniedziałku do piątku. 
5.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom pisemnie lub faxem lub 
drogą elektroniczną, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej 
http://www.bip.tczow.akcessnet.net 
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza 
także na tej stronie. 
7. W przypadku, gdy zostanie złożony do zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu 
protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów 
a wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności. 
 
 
VIII.   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: 
Justyna Lewandowska  – inspektor ds. oświaty –  tel.48 676 80 23  
 
IX. Informacja dotycząca ofert wariantowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
X. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XI. 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. 



 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
XII.  Sposób przygotowania  oferty 
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną 
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. 
2. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
3. Zaleca się, aby strony oferty były ponumerowane i podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 
4. W postępowaniu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że jeden 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części, natomiast istnieje możliwość 
złożenia oferty na dwa lub więcej części. Każda część będzie rozpatrywana i oceniana odrębnie. 
5. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach: 
 
Koperta zewnętrzna winna być nie przezroczysta, trwale zamknięta, zaadresowana i oznaczona 
następująco: 

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  12.09.2013r. do godz. 10:10” 
 
Koperta wewnętrzna również powinna być nieprzezroczysta, trwale zamknięta i poza oznaczeniami 
podanymi powyżej powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę 
w przypadku stwierdzenia jej nieważności. 
Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, 
należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem: 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM   12.09.2013r. godz. 10:10 
 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający 
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w Urzędzie Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 
Tczów pokój nr 3 – Sekretariat, nie później niż do dnia:  12.09.2013 r. godz. 10:00.  
Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
wykonawcom nie otwarte. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2013r.  godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie 
Gminy Tczów, Tczów 124, 26 – 706 Tczów – Sala Narad. 
 
 
XIV. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta 
Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat 
których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt V niniejszej 
specyfikacji. Ocena zostanie dokonana w systemie "spełnia - nie spełnia" Oferta musi spełniać 
wszystkie wymagania. 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Do ceny oferty należy doliczyć wszystkie koszty wraz z transportem. Cena musi być podana w PLN 
cyfrowo i słownie. 
2. Do ceny netto należy dodać wartość podatku VAT.  
3. Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) podana w formularzu oferty będzie brana pod uwagę 
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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4. Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 
 
XVII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej 
(złoty polski PLN). 
 
XVIII. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
 
XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Najniższa cena ofertowa – 100 % - oferent otrzyma 100 punktów, jeżeli wartość dostawy objęta 
zamówieniem będzie najmniejsza, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej. 
Liczba punktów przyznanych zostanie określona wg wzoru:  
 

Lp. Nazwa 
kryterium Waga Sposób punktowania 

1 Cena - C 100 % 

 

cena najniższej oferty 

cena oferty rozpatrywanej 
 

 
Wartości będą obliczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
 
 
XX. Wybór najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone 
w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 
 
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie 
Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 
oferenci. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 
umowy. 
 
 
 
XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Nie jest wymagane. 
 
 

x  100 
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XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy: 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1.  Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca; 
b) w wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia 
od umowy przez Dostawcę  z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
3. W czasie obowiązywania umowy Dostawca może obniżyć ceny towarów (danej partii) bez 
uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego. 
4. Dostawca obniży cenę dostawy danej partii, jeżeli będzie to uzasadnione spadkiem ceny towaru na 
rynku. 
5. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy nastąpi wzrost cen towarów na rynku, Dostawca może 
ubiegać się o podwyższenie cen. 
6. Zamawiający może uwzględnić żądanie Dostawcy, o którym mowa w ust. 5, gdy wzrost cen 
towarów nie wynika z winy Dostawcy oraz gdy wzrost cen nie był możliwy do przewidzenia. 
7. Żądanie podwyższenia cen, o którym mowa w ust. 5, musi zostać przedstawione Zamawiającemu w 
formie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wzrost cen. 
8. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS. 
9. Gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust.7: 
a) nie wynika konieczność podwyższenia cen towarów, lub 
b) gdy Zamawiający na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku towarów – nie stwierdził 
wzrostu cen,      –  wniosku Dostawcy nie uwzględnia się.  
10. W przypadku podwyższenia cen towarów, Zamawiający sporządza aneks do umowy, w którym 
określi procentową lub wartościową wysokość podwyżki ceny po zastosowaniu podwyżki oraz  dzień 
wejścia w życie ustaleń aneksu.  Wysokość cen podwyższonych będzie obowiązywać w okresie, kiedy 
cena będzie się utrzymywać na wyższym poziomie. 
 
XXIV. Podwykonawcy 
W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców, żądamy wskazania w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie Dostawca im powierzy. 
 
 
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
Tczów, dnia 29.08.2013r. 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 
Wzór oferty – załącznik nr 1 
Wzór oferty (wykaz asortymentowy)  – załącznik nr 1A 
Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 
Informacja – załącznik nr 4 
Wzór umowy – załącznik nr 5 
 
 


