SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr113
poz.759 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)

1.Zamawiający:
Zakopiańskie Centrum Edukacji
ul.Małe Żywczańskie 9 b
34-500 Zakopane
NIP 736-14-90-271
Tel./fax: 0-18/20 127 82

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy art. 10 ust. 1
oraz art. 39-46 ustawy PZP
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113
poz.759 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 266 poz. 1817)
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz.U.Nr 282, poz. 1650).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwotwartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.Nr 282, poz.1649).

3.Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby
stołówki internatu Zakopiańskiego Centrum Edukacji, zgodnie z warunkami wynikającymi z
obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz.1225).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej
specyfikacji i jest podzielony na 5 pakietów tj.
I - Mięso i wędliny;
II - Artykuły nabiałowe;
III - Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory;
IV - Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka;

V - Pieczywo.
Zamawiający informuje, że pakiety zawierają maksymalną ilość artykułów i zastrzega on
sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od posiadanych środków
finansowych oraz potrzeb. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w
stosunku do zamawiającego.
3. Wykonawca ma dostarczać artykuły spożywcze własnym transportem, którego koszt ma być
wliczony w cenę ofertową.
4. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów
(min. 7 dni), licząc od dnia dostawy.
5. Dostarczane artykuły żywnościowe muszą być odpowiednio posortowane przez wykonawcę
i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom
jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące
w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i
transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość.
Ponadto mięso i wędliny mają być dostarczane w czystych plastikowych pojemnikach
dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne.
6. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie
posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego.
7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Nomenklatura Wspólnego Słownika zamówień (CPV):
15000000-8 – żywność, napoje, tytoń, produkty pokrewne
15800000-6 – różne produkty spożywcze
15221000-3 – ryby mrożone
03142500-3 – jaja
03220000-9 – warzywa, owoce, orzechy
15510000-6- mleko i śmietana
15544000-3 – ser twardy
15530000-2 – masło
15551000-5 – jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
15896000-5 – produkty głęboko mrożone

4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 5 pakietów
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane pakiety

5.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Wymagany termin wykonania zamówienia:
sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

8.WADIUM PRZETARGOWE
Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia wadium

9. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w
oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w
oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w
oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w
oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Potencjał finansowo - ekonomiczny
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w
oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
Zamawiający w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że
wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 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 wykonywaniu zamówienia.

10 Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty.
A. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
1. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy- załącznik
nr 4a do niniejszej siwz.
2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy – stanowiące załącznik nr 4a do niniejszej siwz
B. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
siwz,
2. wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz(wykonawca może
założyć ofertę na własnym formularzu, lecz jego treść i układ muszą być zgodne z
formularzem załączonym do siwz).
UWAGA!! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ,potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
wykonania 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.
Inne;
Wykonawca ma do oferty załączyć wypełniony załacznik nr 2 do siwz - ceny jednostkowe

11.Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być
podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2
i spełnia wymogi art.22 ust.1 ustawy.

5. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazane w
pkt10 ppkt. A specyfikacji muszą być złożone odrębnie przez każdego z wykonawców.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.
7. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art. 23 ust.2 pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika należy załączyć do
oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich wykonawców Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz.
8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą
występującym jako pełnomocnik pozostałych.

12. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców , z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego , z powodu
okoliczności , za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy.
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz..) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10
maja 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.

12.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również
wykonawców, którzy:
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2.

nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3,albo nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą;

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4.

nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

12.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazane pisemnie lub
faksem.
2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą
faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

14. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesyłać na adres:
Zakopiańskie Centrum Edukacji
Ul. Małe Żywczańskie 9 b
34-500 Zakopane
nr faksu 0-18/20 127 82
3. Zamawiający obowiązany jest 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 wpłynął po upływie terminu składania wniosku o
którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści siwz.

4. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.
Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej :
www.zce.zakopane.eu
5. Zmiany w treści SIWZ
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał niniejszą SIWZ.
2)

Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

3)
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ.
4)
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.
Zamawiający informacje o modyfikacji siwz zamieści na stronie internetowej:
www.zce.zakopane.eu
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Lucyna Wieczorek
Tel/fax.0-18/2012782

15. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany oferta licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, w 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
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jeden lub więcej pakietów.
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę dla całości oferowanego pakietu.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

4. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty
mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione
doskładania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
6.1. osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych;
6.2. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej:
6.3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o
których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy,
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;
6.4. w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt.11 ppkt. 2 siwz.
7. Wszystkie strony maja być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób
zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty powinna być
ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis
treści.
8. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez
uprawnioną osobę.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 w zw.z art.8 ust.3 ustawy Prawo
zamówień publicznych wszystkie oferty składane są jawne od chwili ich otwarcia, za
wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
9.1.Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.Nr 47 z 8 czerwca 1993 r. poz.211 z późn. zm. Tajemnica
przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
9.2.Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć na formularzu
ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej
nieprzejrzystej oprawie/kopercie, oznaczonej hasłem „zastrzeżone ze względu na tajemnicę
przedsiębiorstwa”, znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli poufności z uwagi na
tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.3. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.

9.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa(firma) oraz adres, a
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
9.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust.4 ustawy

17. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w siedzibie głównej
Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, Zakopane – pokój 107 w terminie
do dnia 06.12.2012 r. do godziny 10.30
2. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią wykonawcy
lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem: „Przetarg nieograniczony –
dostawa artykułów spożywczych. Nie otwierać przed 06.12.2012r. przed godziną 11.00”.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem,
a w przypadku składania ofert pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia.
3.

Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich
otwierania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.

18. Termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.12.2012 r. o godz. 11.00 w Zakopiańskim
Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, Zakopane - pokój 107.
2. Do wiadomości obecnych zostanie podana:2.1. kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych pakietach;2.2. imię i
nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy;2.3.cena netto i brutto podana w ofercie dla
poszczególnych pakietów;2.4.termin dostawy;2.5.informacje powyższe zamawiający
przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. O wyniku postępowania każdy z wykonawców zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1/ oczywiste omyłki pisarskie,
2/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian
treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik
działanie matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są
prawidłowe.

19) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie kalkulacji
stanowiącej zał.nr 2 do niniejszej SIWZ dla oferowanego lub oferowanych pakietów gdzie
należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy (transport), cła, podatki oraz rabaty, opusty
itp., których wykonawca zamierza udzielić, Oferty, w których nie wypełniono wszystkich
wierszy ( nie pełne) nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.
2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 2 winna
odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
3. Obliczając cenę oferty dla oferowanych pakietów należy podać ceny (wartości)
jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty)
należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz ceny (wartości) jednostkowe i
sumaryczne brutto, a następnie zsumować ilości przy uwzględnieniu ich maksymalnej
liczby.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Rozliczenia między zamawiającymi a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ( w każdym pakiecie), spośród ważnych ofert
złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto całości dostaw danego pakietu – 100%
Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:
C – kryterium ceny
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert danego pakietu.
Cb – cena brutto oferty badanej danego pakietu.

Cn
C =---------------- x 100
Cb
2.2.Za ofertę najkorzystniejszą w danym pakiecie zostanie uznana oferta z najwyższą
ilością punktów w skali 100 punktowej.
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukcji
elektronicznej.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w
danym pakiecie nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
2. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców
odwołania O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po
zakończeniu postępowania odwoławczego

23.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

24.Informacja o korzystaniu z podwykonawców
W oparciu o art. 36 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez
wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w
przypadkach gdy:
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną 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, 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

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcom, a także innym osobą jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych , na podstawie art.180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity -Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759, zwaną w dalszej części „ustawą”
lub „Pzp”.) przysługuje prawo wniesienia odwołania zgodnie z przepisami działu VI ustawy .
W niniejszym postępowaniu wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego.

27. Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: Cena
jednostkowa danego produktu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
od towarów i usług VAT ,przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, ceny
jednostkowe netto pozostaną bez zmian.

Załączniki:
nr 1 – wzór formularza oferty
nr 2 – ilość artykułów danego pakietu celem sporządzenia kalkulacji cenowej na potrzeby oferty
przetargowej
nr 3 – wzór umowy
nr 4 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
nr 4a –oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
nr 5 – oświadczenie o podwykonawcach
nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

zatwierdzam:
Małgorzata Cichocka
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji
data i podpis

