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tel. 17 748 24 00, fax 17 748 24 06  
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Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907). z póź zm.  
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w  
Szkole Podstawowej Nr 11 im.gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie przy ul.Podwislocze 14  który to przedmiot zamówienia 
podzielony jest na  następujące zadania:  

a) Zadanie nr 1 – dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. 
    b) Zadanie nr 2 – dostawa ryb i mrożonek  .  

c) Zadanie nr 3 – dostawa owoców, warzyw   
    d) Zadanie nr 4 – dostawa produktów mleczarskich   
    e) Zadanie nr 5 – dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich  
     f) Zadanie nr 6 – dostawa wyrobów garmażeryjnych    
    g) Zadanie nr 7 – dostawa pozostałych artykułów  spożywczych  
    h) Zadanie nr 8 – dostawa jaj  
 
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
    15.10.00.00-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.  
    15.20.00.00-0 ryby przetworzone i konserwowe.  
    15.30.00.00-1 owoce, warzywa i podobne produkty.  
    15.40.00.00-2 oleje, tłuszcze zwierzęce lub roślinne.  
    15.50.00.00-3 produkty mleczarskie.  
    15.60.00.00-4 produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych.  
    15.80.00.00-6 różne produkty spożywcze.  
    15.81.00.00-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.  
    03.14.25.00-3 jaja.  
    03.20.00.00-3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy.  
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki od Nr 1.1. do Nr 1.8. do „Formularza ofertowego”  
stanowiącego zał. Nr 1 do siwz  

 
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
3. Wykonanie umowy obejmuje sukcesywne dostawy poszczególnych produktów w oparciu o złożone przez Zamawiającego  
    zamówienie telefoniczne ,pisemne lub w czasie bieżącej dostawy , w którym określi on termin oraz asortyment zamówienia i  
    ilości wynikających z zapotrzebowań. O braku możliwości zrealizowania dostawy w określonym terminie Wykonawca  
    niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego.  
    Zamówienia dokonywać będzie pracownik upoważniony przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień  
    dostawy do godziny 1400. 



      4.Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze  w godzinach od 600 do 800, do  
    siedziby Zamawiającego tj. Rzeszów  ul.Podwisłocze 14 własnym środkiem transportu . Wykonawca zobowiązany jest do  
    wniesienia towarów do magazynu żywnościowego znajdującego się w budynku szkoły. Koszty dowozu  i wniesienia towaru  
    winy być  uwzględnione w cenie jednostkowej towaru.  
5.Upoważnieni pracownicy będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo - wartościowym oraz obowiązujących  
   norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzenia zgodności cen  z formularzem cenowym.  
6. Dostarczone produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane , dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych  
   opakowaniach zawierających oznaczenia 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. 
7.Towar dostarczany przez Wykonawcę winien być pierwszego gatunku oraz spełniać, wymagania określone w Formularzach  
    cenowych  nr 1.1. do nr 1.8 do oferty  i wymagania  wynikające z obowiązujących przepisów prawa, spełniać obowiązujące w  
    tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne,a także muszą być  przechowywane i transportowane w warunkach 
    gwarantujących   najwyższą  jakość w szczególności: 

− w ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. 
zm.) w tym HACCP; 

− w ustawie z dnia 21.12.2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (DZ. U. z 2005r. Nr 187, poz. 
1577 z późn. zm.); 

− w ustawie z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (DZ.U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z póź. 

zm.) 
− w Rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139, 30/04/2004); 
− w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków 

spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.). 
8. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały ważne terminy przydatności do  spożycia. 
    Wykonawca udzieli  gwarancji na dostarczany asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin   
     przydatności do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w chwili dostawy nie  
     będzie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta. Dostarczane produkty  muszą przy każdej dostawie 
    posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami  prawa żywnościowego. 
9.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. 
   W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do 
    natychmiastowej wymiany zakwestionowanej ilości dostarczonej partii towaru na wolną od wad, w terminie nie dłuższym niż 1  
    godzina od zgłoszenia reklamacji .W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24 godzin. 
    Jeżeli wada została  ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonawcy , umieszcza odpowiednią adnotację na fakturze .  
   Jeżeli Wykonawca  zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie, jednak 
    nie później niż w ciągu 1 godz. od otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad. 
   Jeżeli Dostawca nie dokona oględzin w określonym czasie  uważa się, że uznał reklamację Zamawiającego.  

11.Jeżeli Wykonawca  nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk, co do oceny jakości towaru, strony niezwłocznie 
     sporządzają protokół i pobierają próbki towaru. Pobraną próbkę wadliwego towaru Zamawiający dostarczy w ciągu 2 godz. do 
     Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w celu wydania orzeczenia, co do jakości dostarczonego towaru. 
     Koszt badania próbek ponosi w Wykonawca  tylko wtedy, jeżeli ocena wskazała wadliwą jakość dostarczonego towaru. 

    Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony.  
12.Jeśli Wykonawca uzna reklamację zakwestionowany towar będzie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt    
    Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii  
    towaru.        
    W przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji złożonej przez Zamawiającego ma on możliwość rozwiązania  
    umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
13.Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz Zamawiającego żywnością muszą  
    posiadać aktualne określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenia lekarskie do  celów sanitarno –  
     epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy ,przy wykonywaniu, których istnieje możliwość  
     przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do okazania w razie potrzeby wszystkich  niezbędnych  
     badań Zamawiającemu. Uchylenie od tego obowiązku uznawane będzie przez strony, jako nienależyte wykonanie umowy. 

14.Zamawiający przewiduje w okresie ferii zimowych, przerw świątecznych oraz wakacji letnich przerwę w zamawianiu dostaw    

 



       określonych w zamówieniu. 

15. Wykonawca dostarczy towar własnym środkiem transportu, specjalistycznym lub przystosowanym do transportu zgodnie z 
      obowiązującymi przepisami prawa i na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego, w czasie wskazanym przez Zamawiającego  
      do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
16. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca , a Zamawiający zapewni odbiór  
      produktów  w siedzibie Zamawiającego.  
     Warunki transportu zamówionych produktów będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)i Dobrej 
      Praktyki Higienicznej (GHP). 
      Wykonawca  gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25.08.2006 r. o  
      bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225 z późn. zm.). 
17.W okresie trwania umowy Wykonawca  na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić: 
     a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji  Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji  
         lub  obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia,  
     b) dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP.  
 
Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych Zamawiającego. Podane ilości zamawianych 
produktów są ilościami szacunkowymi.  
 
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia  
 
Sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w terminie od 01.01.2016r. – 31.12.2016 r.  
 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  
 
O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 
ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  
    posiadania, a w szczególności wynikające   z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  
    (Dz.U. Nr 171, poz. 225 ze zm.), w zakresie spełniania koniecznych wymagań higieniczno – sanitarnych w procesie produkcji i  
    obrocie żywnością;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił.  
 
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
1.Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których  
   mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24  
   ust. 1. w/w ustawy.  
   a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  
        -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do oferty   
   b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  
        - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy   
           Pzp.  – wzór oświadczenia – Załącznik nr 3 do oferty   
   Zamawiający wymaga ponadto załączenia do oferty Decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej  
   Inspekcji   Weterynaryjnej zezwalającej na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającą  
   zakres prowadzonej   działalności – dotyczy Zadania nr 1.       
2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia – załącznik  nr 4 do oferty  
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  
    wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  
    ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  



     postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
4.Wykonawca 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.  
   UWAGA: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty 
   zgodnie z przepisami 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 19.02.2013 r poz.  
   231).  
   Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń 
   lub  dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i  
   dokumenty 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 VII. Informacja dotycząca podmiotów występujących wspólnie  
 
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim 
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i 
wskazywać pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich  
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka 
korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do 
ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.  
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
 
Rozdział VIII. Informacja dotycząca podwykonawców.  
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy Pzp wykonawca winien 
wskazać w ofercie – załącznik 1 do SIWZ część  zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.  
 
Rozdział IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  
 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej.. W przypadku przekazania 
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.  
 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Beata Krok, Szkoła  Podstawowa  
Nr 11, 35-311 Rzeszów, ul.Podwisłocze 14  tel. 17 748 24 00  
 
Rozdział X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez  



rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  
 
 
Rozdział XI. Informacja o dopuszczalności zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.  
Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie  prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, 
na której dostępna jest SIWZ.  
 
Rozdział XII. Wadium  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
Rozdział XIII. Termin związania ofertą.  
 
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.  
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.  
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, sporządzoną na maszynie do pisania,  
    komputerze lub ręcznie długopisem.  
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do  
    oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z  
    oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.  
   Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem  
    ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.  
6. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty  
    winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.  
7. Zaleca się trwale połączyć wszystkie strony oferty.  
8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  
    nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania  
    ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane.  
    Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie w osobnej wewnętrznej kopercie  
     opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do  
     pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o  
     których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
10. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z  
       oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem  
      osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
      Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób j.w. na każdej  
      zapisanej stronie.  
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,  
       poświadczonym przez Wykonawcę.  



12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
13. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym „Formularzem ofertowym ‘”-Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.  
14. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod  
      warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.  
15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej spośród  8 zadań  zamówienia.  
      W   przypadku składania ofert na wybraną część zamówienia należy wypełnić odpowiedni Formularz cenowy  stanowiący  
      załączniki od 1.1. do 1.8. do oferty , a następnie kwotę stanowiącą cenę oferty na wybraną część zamówienia wpisać  
      ponownie w formularzu oferty.  
16. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o  
     wartości nieprzekraczającej 10% wartości umowy dla poszczególnych zadań 
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz umowy ramowej jak również nie zamierza ustanawiać dynamicznego  
       systemu zakupów.  
19. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem,  
     zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy zamówienia publicznego:  
 
     Szkoła  Podstawowa Nr 11  im. gen.Stanisława Maczka,  
     35-311 Rzeszów, ul.Podwisłocze 14  
    „Oferta na sukcesywną dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w   
      Szkole Podstawowej Nr 11 im.gen.  Stanisława Maczka w Rzeszowie przy  ul.Podwislocze 14 .” 
  
      Nie otwierać przed  27 listopada  2015 r.  godz. 09:00  
 
      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku  
      którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.  
 
20. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę – w tym celu należy na kopercie zawierającej  
      zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w  
      tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz  
      wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie.  
21. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.  
 
Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert   
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie – I piętro, w terminie do dnia 27 .listopada  2015 r. do  
godz. 08:30 .  
 
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27listopada 2014 r. o godz. 09:00  w siedzibie Zamawiającego  
 
 
Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  
 
1. W druku „Formularz oferty” – zał. nr 1 do SIWZ należy podać cenę oferty  brutto, która musi określać  całkowitą wycenę  
    tych   części    zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.  
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania  
    oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.  
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do  
    wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.  
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosił będzie skutki błędów  
    w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także  
    sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: 
     - ograniczenia zakresu umowy , 
     - sytuacji niezależnych od strony umowy  

         - udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających ,od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy   



     - zwiększenia wartości dostaw wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług . 
 6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z  
    dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr). Ceny jednostkowe poszczególnych artykułów żywnościowych należy  
    wskazać odpowiednio w załącznikach od Nr 1.1. do Nr 1.8. do oferty  w zależności od części zamówienia na którą Wykonawca   
    składa ofertę.  
7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto  planowanej wielkości zamówienia określonej w części zamówienia  
    wskazanej w formularzu ofertowym.  
8. Zasady rozliczenia przedmiotu zamówienia : 

   1.Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje jednokrotną dostawę zamówionych artykułów   
 Podstawą obliczenia należności będzie suma iloczynu faktycznej  ilości dostarczonych artykułów i jednostkowej ceny  
      ryczałtowej  podanych w załączniku Formularz cenowy  z zastrzeżeniem postanowień pkt.8 .4     
  2. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem, po wystawieniu faktury oraz odbiorze przez  
      Zamawiającego  przedmiotu zamówienia za każdorazową jej dostawę , w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury  
      Zamawiającemu. 

         3. Przewidywana ilość i asortyment dostaw wskazana  w załącznikach  do oferty  Formularz cenowy .   
             Zamawiający   zastrzega sobie, że rzeczywiste  ilości dostaw będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i  
             mogą odbiegać od ilości podanych w Formularzu cenowym ,złożonym wraz ofertą .Ilości poszczególnych dostaw  
             są ilościami szacunkowymi. 
             Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie dostawy  co ilości dostaw określonych w Formularzu cenowym  .               

 4.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia z poniższym  
     wyjątkiem : 

  - w przypadku zmiany stawki podatku VAT może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki . 
 
 
Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
 
1 .W niniejszym przetargu nieograniczonym wybór oferty dokonany zostanie oddzielnie dla każdej części zamówienia na  
    podstawie kryterium: cena brutto -100 %  
   Oferty oceniane będą wg wzoru:  
   P1 = (Cmin / C of..) x 100%             przy czym 1 % =1 pkt.  
 
    gdzie: Cmin -najniższa całkowita cena brutto wykonania określonej części zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert na  
                        daną część,  
              C of. -zaoferowana całkowita cena brutto wykonania określonej części zamówienia w ofercie ocenianej,  
 
              P1 -ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.  
 
    Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.  
 
2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej okaże się niemożliwy z uwagi na fakt, iż na dane zadanie złożono oferty o takiej samej 
     cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.  
    Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących  
    ich treści.  
.  
Rozdział XVIII. Otwarcie i ocena ofert.  
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.  
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje  
    dotyczące: ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
4. W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże mu niezwłocznie informacje, o  
    których mowa w pkt 2 i 3 – na jego wniosek.  
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
6. Zamawiający poprawi w ofercie:  



    -oczywiste omyłki pisarskie,  
    -oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  
    -inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych  
    zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
    1) jest niezgodna z ustawą  
    2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy  
        Prawo zamówień publicznych;  
     3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
    4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
     5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
     6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  
     7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.  
         87 ust. 2 pkt 3; 
    8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
8. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie  
     mógł 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 ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.  
     Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż  zaoferowane w złożonych ofertach.  
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
     a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres   
         wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo  
         miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
      b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
      c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne,  
      d) terminie po upływie którego zgodnie z przepisami ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być  
         zawarta oraz niezwłocznie zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1) na stronie internetowej oraz w miejscu  
         publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:  
      1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  
      2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
          chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  
      3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o  
          takiej samej cenie,  
      4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w  
          interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  
      5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu  
        umowy   w sprawie zamówienia publicznego.  
11. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców,   
       którzy:  
       1) ubiegali się o udzielenie zamówienia -w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,  
       2) złożyli oferty -w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert   
           -podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
12. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,   
      wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów  
      uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.  
13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o  
      udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu  
      zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.  
14. Protokół  wraz z załącznikami (oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje  
       składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) -jest jawny.  
       Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 
      tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
 
Rozdział XIX. Wzór umowy i inne informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy.  



Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Do umów w sprawach 
zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Umowa zostanie sporządzona na piśmie pod  
rygorem nieważności. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została  
wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż termin, o którym Zamawiający na 
podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp zawiadomi Wykonawcę w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest 
nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
 
Rozdział XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .  
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej .  
 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
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 Prawo zamówień publicznych.  
 
Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
XXI. Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy 
 
 
XXII W skład dokumentacji przetargowej wchodzi: 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami: 

- załącznik Nr 1: „Formularz oferty” z załącznikami, 
- załącznik Nr 2: „Wzór umowy”, 

 
 


