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ROZDZIAŁ I  Nazwa i adres Zamawiającego: 

GMINNA JEDNOSTKA USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ  

UL. BOHATERÓW BOBOWEJ 6A, 38-350 BOBOWA 

tel./fax  18 35 14 178, www.gjuk.bip.bobowa.pl, e-mail: gjuk@bobowa.pl 

 

 

ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                      

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164z późn. zm.) – 

zwanej dalej „Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych przepisów ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459). 

2.  Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest 

pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie 

SIWZ wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców                         

i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego. 

 

ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów 

żywnościowych do stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych                    

w Bobowej z podziałem na 6 Pakietów w ilości wskazanej w załączniku 

nr 2 SIWZ: 

Pakiet 1 – Warzywa i owoce 

Pakiet 2 – Jaja kurze 

Pakiet 3 – Owoce i warzywa przetworzone, ryby mrożone 

Pakiet 4 – Mleko, wyroby mleczarskie 

http://www.gjuk.bip.bobowa.pl/
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Pakiet 5 – Mięso drobiowe 

Pakiet 6 - Artykuły spożywcze pozostałe 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych 

powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV: Główny kod CPV: 15000000-8 

15.30.00.00-1 – owoce, warzywa i podobne produkty 

15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze 

15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie 

15.22.00.00-6 – ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 

15.33.11.70-9 – warzywa mrożone 

15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

03.14.25.00-3 – jaja 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wykaz artykułów -załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

1.  Wskazane ilości w wykazie artykułów -załączniku nr 2 do SIWZ należy 

traktować jako szacunkowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu  

zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby 

będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość zakupionych artykułów 
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w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej                 

w Wykazie artykułów -załączniku nr 2 do SIWZ.  

Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów bez 

jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

2.  Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie  

z załącznikiem 2 do SIWZ lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw 

producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.  

Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie 

gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory 

organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz 

zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji,                   

co artykuły określone przez zamawiającego. 

Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury 

sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu  

o wyższej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, 

gramaturze, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk 

zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić ilość jaką żąda 

zamawiający (informację o wyższej lub niższej gramaturze należy podać  

w uwagach). 

W przypadku gdy wykonawca będzie oferował artykuły spożywcze równoważne 

ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo –cenowym, 

wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. 

Poza tym należy dołączyć dokumenty potwierdzające,  że oferowany 

asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określonym przez 

zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego. 

 

 

b)  Miejsce i termin  dostawy: 
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Miejscem dostawy jest magazyn stołówki Gminnej Jednostki Usług 

Komunalnych w Bobowej 6A, 38-350 Bobowa. 

Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone  

przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2017 poz.149 tekst jednolity oraz aktów wykonawczych  do niej. 

Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynu 

Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko. Realizacja zamówienia 

odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. 

Dostawy zamówionej partii, w zależności od asortymentu będą realizowane 

codziennie od poniedziałku  do piątku w godzinach: 

 

a) Pakiet nr 1,6 – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 5:00  

do 7:00. 

b) Pakiet nr 2,3 – dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku                            

w godzinach od 5:00 do 9:00. 

c) Pakiet nr 4 – trzy razy w tygodniu ( poniedziałek, środa i piątek), jednak nie 

później niż do godziny 6:30. 

d) Pakiet nr 5 – codziennie, od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż  

do godziny 9:00. 

 

Wykonawca będzie zapewniał dostawę na miejsce własnym transportem                   

na bieżąco w miarę zgłoszonych potrzeb, składanych telefonicznie, faksem lub 

pocztą e-mail przez upoważnioną osobę zamawiającego. Wykonawca dokona 

również rozładunku zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego. 

Osobą upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru jest 

intendent stołówki lub osoba upoważniona przez Kierownika Gminnej Jednostki 

Usług Komunalnych w Bobowej.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia 

dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do 

jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie                   

on przewożony w nieodpowiednich warunkach. 
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a) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia 

zwierzęcego HACCP lub równoważny. 

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości artykułów 

żywnościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu 

Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe ani prawne 

wobec Zamawiającego. 

Stosownie do potrzeb zamawiającego, strony dopuszczają możliwość zmian 

ilościowych poszczególnych artykułów spożywczych (zmniejszenie),                     

w przypadku zmiany liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki.  

Dostarczany asortyment winien być dobrej jakości w gatunku pierwszym, oraz 

spełniać - w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę części zamówienia 

- wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

określone: 

1) w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2017, poz. 149 tekst jednolity.) –w tym HACCP; 

2) w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno  

- spożywczych (Dz. U. z 2016 poz. 1604 tekst jednolity) 

3) w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego  

(Dz. U. 2017 poz.242 tekst jednolity) 

4) Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139  

z późn.zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 

r. w sprawie  znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych              

(Dz. U z 2015 poz. 29 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży               

w jednostkach systemu oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze 
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stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz.U. z 2016 poz. 1154). 

7) Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczonych artykułów 

spożywczych. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą artykułów 

spożywczych, w tym pochodzenie, producenta i daty produkcji, świadectwo 

kontroli jakości –HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny). 

 Cechy dyskwalifikujące dostarczone artykuły spożywcze: 

a) w zakresie wszystkich produktów: nalot lub objawy pleśni, 

gnicia lub zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, obecność 

szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, 

uszkodzenia mechaniczne, 

b) wspólne dla mięsa: oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie 

mięsa, 

c) wspólne dla art. nabiałowych, spożywczych, jaj: obce, kwaśne 

lub gorzkie posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, 

gnicia lub zaparzenia, zbite, nadtłuczone skorupki, nieprawidłowa 

konsystencja, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak 

oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwanie 

plomby, zabrudzenia, plamy na powierzchni oraz zawilgocenie 

powierzchni,  

d) wspólne dla warzyw i owoców: obce posmaki, zapachy, 

oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub zaparzenia, miejsca 

obite, oznaki więdnięcia, obecność szkodników oraz ich 

pozostałości , muszą być wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń 

spowodowanych przez choroby, mróz i inne czynniki zewnętrzne, 

e) wspólne dla mrożonek: obce, kwaśne lub gorzkie posmaki, 

zapachy, oślizgłość, nalot lub objawy pleśni, gnicia lub 

zaparzenia, zbite, objawy rozmrożenia oraz zawilgocenie 

powierzchni, nieprawidłowa konsystencja, obecność szkodników 

oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich 

uszkodzenia mechaniczne, zerwane plomby. 
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4.  Pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną                    

na rzecz Zamawiającego żywnością muszą posiadać aktualne określone 

przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach -orzeczenie  do celów 

sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, 

przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne 

osoby. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 poz. 149 tekst jednolity)  podmioty działające    

na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań 

higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków 

spożywczych. Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać 

określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno –

epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne 

osoby. 

5. W przypadku niespełnienia wymogów, co do jakości / ilości / terminów 

ważności do spożycia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu 

zamówienia i żądać niezwłocznej dostawy właściwego asortymentu. 

 

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym 

transportem spełniającym wymagania określone w obowiązujących przepisach 

(obowiązuje te części zamówienia, które muszą - zgodnie z przepisami - być tak 

przewożone). 

7. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów powinien być 

nie krótszy niż ½ okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu 

(dotyczy części zamówienia nr IV, V, IX, XI). 

8. Dowóz przedmiotu zamówienia do Zamawiającego odbędzie się 

transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 
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9. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez  

Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem, pocztą 

elektroniczną lub w czasie bieżącej dostawy. 

10. Zamawiający przewiduje przerwę w zamawianiu dostaw określonych                 

w SIWZ częściowo w okresie wakacyjnym i w czasie ferii oraz innych dni 

wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego. 

11. Wskazane w wykazie artykułów –załącznik nr 2 do SIWZ nazwy 

produktów są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. W przypadku 

zaoferowania produktów równoważnych należy mieć na względzie,                                   

iż Zamawiający uzna takie produkty za równoważne, jeżeli ich jakość / skład / 

aromat będą co najmniej na takim samym poziomie co produkty wskazane                 

w SIWZ. 

12. Wykonawca przyjmie termin płatności 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu 

zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

 

 

ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia.  
 

Termin wykonania zamówienia: 27.11.2017 do 31.12.2017 (z częściowym 

wyłączeniem okresu wakacyjnego i ferii oraz innych dni wolnych wynikających  

z organizacji roku szkolnego). 

 

ROZDZIAŁ V  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie   



Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej 
ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa 

GJUK.271.2.2017 

 

12 
 

 podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 13) –23) ustawy; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega 

wykonawca: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844 oraz                      

z 2016r poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo  

upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. 

poz. 615. 

 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który  

Spełnia poniżej określone warunki w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

Zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w 

warunku.  

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

3) Zdolności technicznej i zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 

ROZDZIAŁ  VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              
w postępowaniu. 
 

1. Oświadczenie  

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu,             

z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 2, wykonawca załącza do oferty:  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie  

podlega wykluczeniu z postępowania -załącznik nr 3 do SIWZ, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy                         

z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć 

w oryginale. 

 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i/ lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów 

określonych w pkt 1 tj.:  

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy                        

z wykonawców składających ofertę wspólną. 

W/w dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. 

3.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  
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kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy                                      

z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca 

składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje  

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu; 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy                       

z wykonawców składających ofertę wspólną. 

W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

4. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do 

oferty: 

1) formularz oferty 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 pkt. 1) SIWZ 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy                       

z wykonawców  składających ofertę wspólną. 

W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3)  Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 

X pkt 1.5 zdanie  2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział 

X pkt 2 SIWZ); 

W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

4) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące  
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Pakiety zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 

oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział 

podwykonawców);  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne 

oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

5) wykaz artykułów -załącznik nr 2 do SIWZ (na daną część oraz formularz  

asortymentowo -cenowy). 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

5. Zasoby innych podmiotów  

5.1) Zgodnie z art. 22a Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub  jego części polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych.  

5.2) Wykonawca, w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu,                             

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.  

5.3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                    

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 ustawy Pzp. 

5.4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach 
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innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których                   

te zdolności są wymagane.  

5.5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

5.6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów  

podstawy wykluczenia, wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego ma:  

a. zastąpić ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

lub  

b. zobowiązać się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia            

i wykazać zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                      

w postepowaniu.  

5.7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,              

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                                   

w postepowaniu, musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu 

trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona                 

do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać              

(w formie oryginału) lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność                               

z oryginałem. 
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5.8) Podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale V.1.1) SIWZ.  

5. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca 

(osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej                     

i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

3)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt. 1 a) SIWZ w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych                   

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5) W przypadku o którym mowa w ppkt. 4) zamawiający będzie żądał  

od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających , że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą  

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 
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7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub innych niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu  

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe  

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie ich do złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie , w wyznaczonym przez 

siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

10) Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt.10) uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. Wykonawcy zagraniczni. 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  Rozdziale  

VI pkt 2 ppkt. 1a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych 

w punkcie 2. 

4. 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 kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7. Procedura samooczyszczenia 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13            

i 14 oraz 16 -20 lub ust 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę                         

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy.  
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Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania zakazu. 

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające 

dowody przedstawione na podstawie pkt. 1). 

3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ VII  Informacje o sposobie porozumiewania się 
zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z wykonawcami.  
  

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający                                   

i wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca) 

faksem - nr faksu zamawiającego  (18) 35 14 178 lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej – e-mail zamawiającego dpopiela@bobowa.pl 

3. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz 

oświadczeń  i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 

ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla których wymagane jest zachowanie formy pisemnej. 

4. Jeżeli zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia  i informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

mailto:dpopiela@bobowa.pl
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5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego  na numer 

faksu lub pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił 

wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie 

pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 

zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach 

proceduralnych jest: p. Dorota Popiela, Gminna Jednostka Usług Komunalnych 

w Bobowej, tel./fax 18 35 14 178. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach 

dotyczących przedmiotu zamówienia jest: p. Sabina Ligęzowska - Gminna 

Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, tel./fax 18 35 24 595. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                                

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ  wpłynie po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10, lub będzie dotyczyć udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpatrzenia. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 10. 

13. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz 

udostępniania na stronie internetowej.  
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14. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę treści specyfikacji udostępnia na stronie internetowej. 

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje                  

o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na 

stronie internetowej.  

16. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia                               

o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                  

w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 
  

ROZDZIAŁ VIII   Wadium .  
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium  

  

ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą . 
 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 

dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców                       

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

  

 

 

ROZDZIAŁ X Opis sposobu przygotowania oferty.  
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1. Wymagania podstawowe: 

1.1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej                

w języku polskim,  w sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część przedmiotu 

zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną 

wspólną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia. Na ofertę składają się: 

oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). 

1.3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.4. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie 

ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.:  na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem.   

1.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty 

musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

złożonych przez wykonawcę. 

1.6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę 

jest sporządzony  w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz                                 

z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 

wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

1.7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, 

wszelkie miejsca,  w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego 

parafowane. 

1.8. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była parafowana przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. 

1.9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 



Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej 
ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa 

GJUK.271.2.2017 

 

24 
 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

1.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1.11. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę na daną część zamówienia. 

1.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

1.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem                    

i złożeniem oferty. 

1.14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie 

(opakowaniu). Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana                                

do Zamawiającego na adres: 

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej 

ul. Bohaterów Bobowej 6A 

38-350 Bobowa 

 oraz oznaczona w następujący sposób: 

 „Oferta przetargowa - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 

stołówki  Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej  – wpisać pakiet 

lub grupy pakietów na, które została złożona oferta częściowa. ”  znak sprawy 

GJUK.271.2.2017.  Oferta -  nie otwierać przed  20.11.2017 r., godz. 9.00.  

  

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy, oraz opatrzyć ją 

pieczęcią Wykonawcy.  

1.15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany 

pkt.1.14., Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za 

nieterminowe wpłynięcie oferty. 

1.16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że  nie  mogą 

być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje stanowią 
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tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może zastrzec  informacji, o  

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

1.17. W   przypadku   zastrzeżenia   informacji   wykonawca   ma   obowiązek 

wydzielić    z  oferty informacje   stanowiące   tajemnicę   jego przedsiębiorstwa   

i   oznaczyć   je   klauzulą   „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę  

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4 ustawy    o   zwalczaniu   

nieuczciwej   konkurencji   (Dz.   U.   z   2003   r.   nr   153,   poz.   1503                           

z późniejszymi zmianami). 

1.18. W  sytuacji,  gdy  wykonawca  zastrzeże  w  ofercie  informacje,  które nie  

stanowią  tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów 

ustawy  Prawo zamówień publicznych lub  odrębnych  przepisów, informacje  te  

będą  podlegały  udostępnieniu  na  takich  samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

2. Oferty wspólne: 

2.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika                 

do reprezentowania ich  w postępowaniu albo do reprezentowania ich                   

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2.1 należy dołączyć do oferty. 

2.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania 

i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..  

2.4. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 

2.5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI SIWZ. 

2.6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się            

o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 

2.1 – 2.5 niniejszego rozdziału. 

2.7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się                       

o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu 

umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej: 
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2.7.1. zobowiązanie   do   realizacji   wspólnego   przedsięwzięcia 

gospodarczego obejmującego swoim  zakresem realizację przedmiotu 

zamówienia, 

2.7.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

2.7.3. czas  obowiązywania  umowy,  który nie  może być krótszy, niż okres 

obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

2.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. 

3. Zawartość oferty: 

3.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

1) ofertę cenową – zał. nr 1 do SIWZ  

2) wykaz artykułów- załącznik nr 2 do SIWZ (na daną część oraz formularz 

asortymentowo - cenowy), 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do SIWZ 

4) wymagane Pełnomocnictwa 

5) inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ  

  

 

 

 

ROZDZIAŁ XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 

  

1. Ofertę należy złożyć na adres: 

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej 

ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa, pok. nr 1 

w terminie do 20 listopada 2017 r. do godziny 8.30. 

 

Na Wykonawcy spoczywa ciężar złożenia oferty w terminie. Oferty złożone po 

tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
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2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego. 

3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. 

datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu 

otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

4. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  oraz  wycofać  złożoną  przez siebie  

ofertę  przed terminem składania ofert. 

 1) w  przypadku  wycofania  oferty,  wykonawca  składa  pisemne oświadczenie, 

że  ofertę  swą wycofuje,  w   zamkniętej   kopercie zaadresowanej   jak                           

w   Rozdziale   X   pkt   1.14.   z dopiskiem „wycofanie”.  

2) w  przypadku  zmiany  oferty,  wykonawca  składa  pisemne oświadczenie, iż  

ofertę  swą zmienia,  określając  zakres  i  rodzaj  tych  zmian,  a  jeśli 

oświadczenie  o  zmianie  pociąga  za  sobą konieczność  wymiany  czy  też 

przedłożenia  nowych  dokumentów  –  wykonawca winien dokumenty te złożyć.  

Powyższe  oświadczenie  i  ew.  dokumenty  należy  zamieścić  w kopercie ,  

oznaczonych  jak  w  Rozdziale  X  pkt  1.14.  przy  czym  koperta powinna mieć 

dopisek „zmiany”. 

 5.Wykonawca  nie  może  wprowadzić  zmian  do  oferty  oraz  wycofać jej  po  

upływie  terminu składania ofert.   

6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez 

wykonawcę po terminie do składania ofert.  

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.11.2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Gminnej 

Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 

Bobowa. 
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8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

9. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

10. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, terminu dostawy, okresu gwarancji  i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Opis sposobu obliczenia ceny . 

1. Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 

do SIWZ. 2 

2. Podstawą obliczenia ceny powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta 

na rachunku ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wszelkie koszty jakie są 

niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania              

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający  w celu oceny takiej oferty, doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

4. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                              

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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5. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, w formularzu oferty, stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, wykonawca zobowiązany jest wskazać wyłącznie cenę 

netto za realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 6. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

podatku VAT. 

 7. Podana w ofercie cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

wykonawca z tytułu umowy, jaka zostanie zawarta po wyborze oferty.  

8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone                    

w walucie PLN. 

9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku 

niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie 

brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają 

się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
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podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2)    pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 10 a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika 

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

spoczywa na wykonawcy. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

13. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 
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14. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej                       

z obowiązującymi  przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  

15. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić                   

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje 

odrzucenie oferty.   

 

ROZDZIAŁ XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert.  

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

kryteria i ich znaczenie:  

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium  

1. Cena (C) brutto 60% 60 punktów 

2. Zasady realizacji dostaw  

w trakcie realizacji umowy  

40% 40 punktów  

 

2.  Zasady oceny kryterium „Cena” (C).  

Kryterium "Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej 

zostanie przyporządkowana liczba punktów zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku wynikająca z działania:  

       Pi (C) =   
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
 x 60 
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gdzie:  

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";  

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;  

Ci - cena oferty "i";  

  

Zasady oceny kryterium „Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy” (Z).   

Pi (Z) 
𝑍𝑖

𝑍𝑚𝑎𝑥
 x 40 

gdzie:  

Pi(Z) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji 

umowy”"; 

 Zi  - Termin w ofercie "i"; 

Zmax -  Najwcześniejszy zaoferowany termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu 

zamówienia spośród wszystkich ważnych  i nieodrzuconych ofert;  

 

Kryterium "Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy" będzie 

rozpatrywany na podstawie terminu dostawy, podanego przez Wykonawcę          

w formularzu ofertowym.  Według kryterium „Zasady realizacji dostaw w trakcie 

realizacji umowy” (Z) zostaną przyznane punkty:  

- za wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia  w ciągu tego samego dnia, co dzień 

dostawy, nie później niż do godziny 10.00  zostanie przyznane  -  40 pkt , 

- za wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia  w ciągu tego samego dnia, co dzień 

dostawy, nie później niż do godziny 10.30  zostanie przyznane  -  25 pkt , 

- za wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia  w ciągu tego samego dnia, co dzień 

dostawy, nie później niż do godziny 11.00  zostanie przyznane  -  10 pkt, 

- za wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia  w dniu następnym , po dniu  dostawy 

zostanie przyznane  -  0 pkt  
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Jeżeli Wykonawca wpisze dwa lub więcej przedziały czasowe Zamawiający dla 

oceny przyjmie przedział czasowy z najpóźniejszą godziną wymiany wadliwego 

przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego przedziału czasowego Zamawiający 

przyzna 0 pkt.  

Pi (C) + Pi (Z) = całkowita liczba punktów 

3. Obliczenia będą prowadzone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający 

udzieli  niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 

który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich ważnych 

ofert. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tą, która uzyska największą 

ilość punktów.  

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                       

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

  

ROZDZIAŁ XIV  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , albo imię                        

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy założyli oferty,                   
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a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,  

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia 

oferty,  a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących  wydajności lub 

funkcjonalności,   

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

1.4. unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust.1. pkt. 1.1. i 1.4. 

na stronie internetowej.  

3. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie w sposób określony w art. 87 ustawy.  

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej                                        

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów. 

7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie. 

 8. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich  Wykonawców zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

  

ROZDZIAŁ XV  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy .  

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.   

 

ROZDZIAŁ XVI   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeśli Zamawiający 
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wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach.  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie                        

do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ . 

 2. Umowa zostanie zawarta oddzielnie na każdą z części w siedzibie 

zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie                  

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 

dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę              

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli                     

w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. 

 4. Stosownie do przepisu art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje 

możliwość  zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 

 4.1. zmiany: nazwy, adresu / siedziby zamawiającego / wykonawcy oraz innych 

danych ujawnionych w rejestrach publicznych 

 4.2. zmiany osób występujących po stronie zamawiającego / wykonawcy  

4.3. zmiana osób do kontaktów pomiędzy stronami.   

4.4. zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów          

i usług. Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony 

podatek VAT   w wysokości wynikającej z przepisów.  
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4.5. Zmiany umowy mogą być dokonywane na wniosek zamawiającego lub 

wykonawcy oraz winny być zaakceptowane przez obie strony umowy, wyrażone 

na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

ROZDZIAŁ XVII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 

ustawy: odwołanie i skarga. 

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę;  

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego.  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub                      

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu                

w terminie określonym w art. 182 ustawy.  

4. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się                   

z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

  

 


