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       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony 
na sukcesywne dostawy  w 2018 r. artykułów spożywczych na potrzeby stołówki 
Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem.  

 
 
Wartość postępowania – o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty,  
o której  mowa w art.11.8  
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na :  

1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
2.  BIP -Stronie internetowej Zamawiającego www.zce.zakopane.eu   
3. Biuletynie Zamówień Publicznych nr 628402-N-2017 

data zamieszczenia  06.12.2017r. www.portal.uzp.gov.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakopane.eu/
http://www.portal.uzp.gov.pl/
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U z 2017 r. poz.  1579  - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) 
 
Spis treści  
1.    ZAMAWIAJĄCY 
2.    TRYB I PODSTAWA PRAWNA  PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
3.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
4.    OFERTY CZĘŚCIOWE 
5.    ZAMÓWIENIA  o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy 
6.    UMOWA   RAMOWA 
7.    DYNAMICZNY  SYSTEM  ZAKUPÓW 
8.    AUKCJA  ELEKTRONICZNA 
9.    OFERTY  WARIANTOWE 
10.  WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
11.  WADIUM  PRZETARGOWE 
12.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY 
       SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
13.  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY 
       W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,    
       WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE  
       ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ         
14.  OFERTA SKŁADANA PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ 
15.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
16.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI ORAZ 
       PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  
17.  WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
18.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
19.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
20.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
21.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
22.  TERMIN OTWARCIA OFERT 
23.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
24.  KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
25.  ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
       TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
26.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ 
       WYKONAWCĘ PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY 
27.  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
28.  PODWYKONAWCY 
29.  PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
30.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
31.  INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 
32.  ZAŁĄCZNIKI DO  SIWZ 
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1. Dane Zamawiającego:  
 

 
Gmina Miasto Zakopane 
Zakopiańskie Centrum Edukacji 
im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Kasprusie 35 a 
34-500 Zakopane 
NIP 736-000-77-98 
Tel. 18/20 127 86 

 
 

 
1.1. Adres do korespondencji : 
 
 

 
Zakopiańskie Centrum Edukacji 
im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Kasprusie 35 a 
34-500 Zakopane 
Tel. 18/20 127 86 

 
 

 
1.1.1. Zakopiańskie Centrum Edukacji  jest czynne w dniach :  

Poniedziałek -piątek  od godziny   7:30 do 15:30 
 
2. . Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony 

 
2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 

publicznych.  
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu   może zastosować w oparciu o art.24aa ustawy 
procedurę odwróconą.  
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
2.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz.  1579  

- zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) 
 

2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

2.3.1. Rozporządzenie  Ministra Rozwoju z dnia  26 lipca  2016 r. w sprawie  rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z 
dnia 2016.07.27) 
 

2.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.  
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2254).  

 
2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek  przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2263 ). 
Rozporządzenie  Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie    
 kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania  

     głoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz.U.2016.1386)   
2.3.4.  Inne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.3.5.  Kodeks cywilny  

 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/ba741edada1fbe3b3ac452dfef57c04e
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/ba741edada1fbe3b3ac452dfef57c04e
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
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3.  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki 
Zakopiańskiego Centrum Edukacji  w Zakopanem , w tym na potrzeby żywienia  dzieci przedszkolnych ,  
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) 
3.1.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 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 odpowiednich  środków finansowych oraz potrzeb. Z tego tytułu 
wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 
3.2. Wykonawca ma dostarczać artykuły spożywcze własnym transportem, którego koszt ma być wliczony           
w cenę ofertową. W cenę oferty ma być tez wliczony koszt rozładunku towarów i ich wniesienia do magazynu 
zamawiającego. 
Zamawiający  informuje, że wymaganym terminem   dostawy  w zakresie pakietów  
od  I do IV  jest  godzina 9:15. a w zakresie pakietu V  jest  godzina  6:45.  
3.3. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów (min. 7 dni), licząc 
od dnia dostawy. 
3.4. 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. 
3.5. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać 
wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego. 
3.6. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający      
odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście i telefonicznie w dniu dostawy. 
3.7. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych                  
na wolną od wad do 12 godzin od dnia i godziny zgłoszenia niezgodności.  
3.8. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu 
przez PN, spełniać wymogi sanitarno–epidemiologiczne i zasady systemy HACCP oraz posiadać oznaczony 
odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia 
dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości 
artykułów spożywczych. 
 Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z : 
- posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, 
miodu,  ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                            
o podleganiu kontroli, 
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument 
identyfikacyjny. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 
identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 14 dni, , umożliwiającym 
identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej. 
3.9. Zamawiający informuję, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne. Nazwy własne podane w formularzach cenowych, które stanowią 
załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty               
o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.  Nazwa takiego produktu musi 
znaleźć się w ofercie. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać 
minimalne parametry techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, skład surowcowy produktu 
itp.) a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki 
konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa, jakość itp.) nie gorsze niż 
produkty wymienione przez Zamawiającego.  



                                                     Zakopiańskie Centrum Edukacji 

5 
 

Ilość artykułów żywnościowych wskazana w załącznikach do SIWZ jest wielkością orientacyjną, przewidywaną 
maksymalnie do nabycia przez Zamawiającego w  terminie  zamówienia. 
Podane ilości artykułów żywnościowych nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia i mogą ulec 
zmianie w zależności od zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub ilości osób żywionych, w wyniku czego 
nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu 
niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje 
się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania  jakościowe określone przez zamawiającego. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia każdego z pakietów zawarty jest w załączniku 
nr 1 do siwz.  

3.10. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)-Główny kod: 15000000-8 

Pakiet I 
15100000-9- produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
15131130-5 wędliny 
Pakiet II 
15510000-6 mleko i śmietana 
15551300-8 jogurt 
15544000-3 ser twardy 
15530000-2 masło 
15551000-5 jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne 
Pakiet III 
15800000-6 różne produkty spożywcze 
Pakiet IV 
03220000-9 warzywa, owoce, orzechy 
15896000-5 produkty głęboko mrożone 
15221000-3 ryby mrożone 
03142500-3 jaja 
Pakiet  V 
15810000-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
 

4. Oferty częściowe  
4.1. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 5 

lub wybrane  pakiety. Zamawiający nie ogranicza ilości pakietów na które można złożyć ofertę. 
 
5. Zamówienia uzupełniające  

5.1. Zamawiający nie  przewiduje udzielenie  zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  
6. Umowa ramowa  

6.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

7. Dynamiczny system zakupów  
7.1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 
8. Aukcja elektroniczna  

8.1. Zamawiający  przy wyborze ofert  najkorzystniejszych nie przewiduje zastosowania aukcji 
elektronicznej. 
 

9. Oferty wariantowe  
9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
10. Termin realizacji zamówienia   

10.1. Wymagany termin  świadczenia dostaw: sukcesywnie  począwszy od dnia 02 stycznia 2018 r. do 31 
grudnia 2018 r.  
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11. Wadium przetargowe 
Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium 
 

12. Warunki udziału w postępowaniu.  
 
12.1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzi podstawa do 

wykluczenia z postępowania o których mowa w art.24 ust.1 i ust.5 pkt.1 ustawy   Pzp oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1b ustawy  dotyczące: 
 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  
    wynika to z odrębnych przepisów, 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 

12.2.    Przesłanki wykluczenia wykonawcy 

12.2.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki  opisane w art. 
24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. 

 12.2.2.Ponadto, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę  
w stosunku do którego otwarto likwidacją, 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 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r, poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 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 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615) - art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy. 

 
12.3. Warunki udziału w postępowaniu 

12.3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego – 
Zamawiający nie stawia  szczególnych warunków w tym zakresie . 

12.3.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa- Zamawiający nie stawia  szczególnych warunków                 
w tym zakresie . 

12.3.3. Zdolności techniczne lub zawodowe- Zamawiający nie stawia  szczególnych warunków                   
w tym zakresie . 

 
 13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć  Wykonawcy  
            w ofertach w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku    
            podstaw wykluczenia 
 

        13.1. Do oferty Wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia : 
          - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania   
          - o spełnianiu warunków udziału  w  postępowaniu  
 
                ( wzór  oświadczeń  stanowi załącznik nr 2 i  nr 3  do niniejszej siwz) 
 
 Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie   podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
 
13.2. Do oferty należy załączyć: druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
          do niniejszej siwz oraz  
13.3. Do oferty należy załączyć  wyceniony przez wykonawcę  załącznik nr 9 do siwz  „ Kalkulacja cenowa 
oferty  „ dla pakietów na które               wykonawca składa ofertę. 
Brak załączenia do oferty wycenionego załącznika nr 9  spowoduje ze oferta wykonawcy zostanie 
odrzucona jako niezgodna z treścią  siwz. 
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13.4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej                  
notarialnie: 
a) wykonawca składa ofertę. w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie                           
z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, 
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu                             
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
 
13.5.  Dokumenty i oświadczenia, które ma  na żądanie zamawiającego złożyć   wykonawca  którego  oferta 
została    najwyżej   oceniona, w wyznaczonym przez zamawiającego   nie   krótszym niż 5 dni  terminie, 
aktualnych na   dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów   potwierdzających okoliczność spełniania  
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  
         

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,                                 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy. 
 
Uwaga !  Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy , 
zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy  dokument wymieniony w ust.1 

 
13.6.  Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 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. 
 
13.7. Forma składania oświadczeń i dokumentów 

13.7.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców , składane są w oryginale. 

13.7.2. Dokumenty inne niż oświadczenia o których mowa w pkt.13.7.1. składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej lub w formie elektronicznej. 

13.7.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów                         
o których mowa w  Rozporządzeniu  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                     
(Dz.U. 2016.1126) innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna                               
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

13.7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.8. Tajemnica przedsiębiorstwa.  
 
13.8.1.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

 
13.8.2.  Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                     
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 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. 
 
13.8.3. Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć  
na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, które dokumenty  podlegają klauzuli 
poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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13.8.4.      Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona. 
 
13.8.5. 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. 
 
13.9. Wymagane dokumenty, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej . 
 
13.9.1.   Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej      
składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzeniu  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzaju dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia  (Dz. U. 2016.1126). 
 

13.9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.4   niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty  
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – dokument  powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
14. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę: 
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia  ponoszą solidarną odpowiedzialność                  

za wykonanie umowy  
14.3. 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 oświadczenie stanowi załącznik  nr  6  do niniejszej siwz)  

14.4.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie   wyłącznie z wykonawcą  występującym jako  pełnomocnik 
 
15. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu: 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
1)  wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku      
podstaw wykluczenia; 
2)   wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a)   o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258               
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. 5)                              
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny,  
c)  skarbowe,  
d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                                
(Dz. U. poz. 769);  
3)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                            
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  
4)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                   
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
5)  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
6)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego,  mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu              
o udzielenie zamówienia;  
7)   wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
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8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane                 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy                     
z udziału w postępowaniu;  
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać                      
za pomocą stosownych środków dowodowych;  
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych                  
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  
12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,                
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
oraz  zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 
- 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 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne               
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 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 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).  
 
15.1. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
 
15.2.Procedura self-cleaning ( samooczyszczenie) 
1)Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp, 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.  
2)Procedury powyższej 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 tego zakazu.  
3)Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp.  
4)W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

 
16.1. Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania  mają być przekazywane drogą  mailową ,faksem  lub 
pisemnie. W przypadku gdy wykonawca nie posiada poczty elektronicznej ma to wyraźnie zaznaczyć w druku  
oferty. takiej sytuacji porozumiewanie się z wykonawca będzie  następowało z zachowaniem formy pisemnej 
Strona, która otrzymuje wniosek, zawiadomienie oraz pytania lub inne informacje pocztą elektroniczną, 
zobowiązana jest bez wezwania  strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia  ich otrzymania. 

 
  16.2. Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania    należy kierować na adres   zamawiającego  

  
1)  pocztą lub osobiście: Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej 
                                       ul. Kasprusie 35 a                                 34-500 Zakopane 
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2)  droga mailowa ; zce@zakopane.eu 
  
każdorazowo z wyraźnym  zaznaczeniem ze  dotyczy postępowania  „Dostawa żywności do stołówki ZCE” 
 

17. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 

17.1. Wykonawca może drogą elektroniczną   lub pisemnie   zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

17.2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: 
 

mail: zce@zakopane.eu   lub pisemnie  na adres: 
Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Kasprusie 35 a  
34-500 Zakopane 
Dopisek: dotyczy przetargu na dostawę żywności dla stołówki ZCE 

 
17.3. 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 
połową wyznaczonego terminu składania ofert.  

17.4. 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.  

17.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
siwz. 

17.6. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

17.7. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej 
www.zce.zakopane.eu   
 

17.8. Zmiany w treści SIWZ: 

17.8.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę  treści specyfikacji Zamawiający 
udostępnia  na  stronie internetowej  – www.zce.zakopane.eu   
17.9.  Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
17.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia    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 przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie - www.zce.zakopane.eu   
 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 
Dyrektor ZCE  Tel.  18/2012786  mail: zce@zakopane.eu 
Zamawiający informuje, że wymieniona  w pkt. 18   osoba  nie  jest  upoważniona  do udzielania wykonawcom 
ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową 
pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące
 
19. Termin związania ofertą: 

 
19.1. Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
19.2. 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. 
19.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

20. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
  20.1.  Każdy Wykonawca może złożyć  ofertę na jedno , wszystkie lub wybrane pakiety. 

mailto:zce@zakopane.eu
http://www.zakopane.eu/
http://www.zakopane.eu/
http://www.zakopane.eu/
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20.2.  Oferta ma być sporządzona  w języku polskim. Wszelkie dokumenty  i oświadczenia załączone do oferty 
mają być sporządzone w języku polskim.    
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
20.3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone  wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
 20.4. Oferta powinna być napisana (zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik  do niniejszej specyfikacji) 
odręcznie, na maszynie do pisania,  komputerze lub inną trwałą    i czytelną techniką, 
20.5.  Przy składaniu  ofert wspólnych (konsorcjum, itp.),  w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: 
„konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”,  itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm. 
20.6.  Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem  jej nieważności. 
20.7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wykazane 
w prowadzonych przez sądy rejestrach  handlowych; osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, 
których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał 
pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie musi być dołączone do oferty; 
20.8. Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia. 
20.9. Zaleca się, aby wszystkie strony były spięte/ zszyte/ w sposób zabezpieczający przed de kompletacją 
oferty, a każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. 
20.10. Wszelkie poprawki w ofercie w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
zamalowanie korektorem etc. powinny być zaparafowane przez uprawnioną osobę. 
20.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z  zastrzeżeniem art. 93 ust.4 
ustawy.
 
21. Termin i miejsce składania ofert. 
 

21.1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. 
 
21.1.1.Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub dokładnym 
adresem do korespondencji i oznaczona hasłem: 

 

,, 
 21.1.2. 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  lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia. 

 
21.1.3 Oferty należy składać  w siedzibie głównej   Zakopiańskiego Centrum Edukacji,                                       
im. Heleny  Modrzejewskiej  ul. Kasprusie 35 a  w Zakopanem – pokój 110 

. 
 Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza 
się składania ofert w formie elektronicznej 
 
21.1.4 Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2017 r. godz.12.30 
 
21.1.5. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania kopert 
wewnętrznych. 
 
21.1.6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
21.1.7. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 
21.1.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                                    
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
 
21.1.9. Zmiana złożonej oferty. 
 
21.1.10. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. 

Przetarg nieograniczony 
             sukcesywna dostawa żywności do stołówki ZCE pakiet …… 

Nie otwierać przed  14.12.2017 r. godzina 13.00 
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21.1.11. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr .....”. 
 
21.1.12. Wycofanie złożonej oferty. 
 
21.1.13. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 
 
21.1.14. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie  należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
22.  Termin otwarcia ofert: 
 
22.1.1.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  14.12. 2017 r. o godzinie 13.00 w       Zakopiańskim  Centrum 
Edukacji  im. Heleny Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35 a w Zakopanem – pokój 110 
 
22.1.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 
 
22.1.3. Do wiadomości obecnych zostanie podana: 
22.1.4. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia danego pakietu żywności 
22.1.5. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres Wykonawcy; 
22.1.6. cena netto i brutto podana w ofercie; 
22.1.7. termin    zamówienia 
22.1.8. termin płatności faktury 

 
22.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.zce.zakopane.eu   
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia danego pakietu żywności  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
Uwaga!!!  
22.3. W  terminie 3 dni od dnia upublicznienia  przez zamawiającego na stronie internetowej 

(www.zce.zakopane.eu ) informacji dotyczących wykazu złożonych w postępowaniu ofert, każdy wykonawca 
ma złożyć  oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                                 
( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8  do niniejszej siwz) Oświadczenie ma być złożone w oryginale. 

 
23.Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
 

23.1.  Cena oferty ma być podana w złotych polskich. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu                      

art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                 

(Dz. U. z 2014 r.  poz. 915 ) 

( Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy 
za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,                                   
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów                     
i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. )  

Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie kalkulacji stanowiącej z 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. 
 
23.2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik do siwz winna odpowiadać 
cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
 
23.3. 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. 

http://www.zakopane.eu/
http://www.zakopane.eu/
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23.4. W cenie  maja być ujęte  wszelkie koszty potrzebne do prawidłowej realizacji   dostaw  bez konieczności 
ponoszenia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
23.5. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały 
waloryzacji. 
23.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
23.7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia: 
23.7.1.Rozliczenie  usług dokonane będzie w złotych polskich. 
23.7.2.Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 
24. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej danego pakietu żywności: 

 
24.1. Cena  brutto za całość   dostaw  danego pakietu – 60%  
24.1.1. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów  
                 w kryterium. Cena. 
24.1.2.      Cena (im niższa cena  brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe   
                  proporcjonalnie mniej). 
24.1.3.       Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady: 
 

 
 

24.2 .  Termin płatności faktury – 40 % 
               Minimalny termin zapłaty faktury nie może być krótszy niż 14 dni i nie może być dłuższy niż 30     
               dni (ze względu na  wymogi ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). 
                Przyjmuje się, że  1%  =  1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium płatności                            
                (im dłuższy termin płatności faktury powyżej wymaganych 14 dni i nie przekraczający 30 dni,                            
                tym wyższa  ilość punktów w skali 40  punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej). 
 

24.4.   Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady: 
 
Tp - Kryterium terminu płatności 

Tpn – najdłuższy zaproponowany termin płatności powyżej 14 dni 
Tpb – termin płatności oferty badanej 

                          Tpb 
Tp =  ------------- x  40 

                           Tpn 

Wykonawca który zaproponuje  minimalny termin płatności wymagany przez zamawiającego                 
tj. 14 dni otrzyma  0 punktów.  Oferta wykonawcy który zaproponuje krótszy termin płatności                         
niż 14 dni lub dłuższy termin płatności niż 30 dni -zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
24.4.1.   Za ofertę najkorzystniejszą danego pakietu  zostanie uznana oferta z najwyższą łączną  ilością 
punktów skali 100 punktowej. 
24.4.2.  W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie             
z tymi przepisami .Wykonawca, składając ofertę  informuje 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. 
24.4.3.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej. 
24.4.4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących               
treści złożonych ofert. 
24.4.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                       
z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności 

C - Kryterium ceny 
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert 
Cb - cena brutto oferty badanej 

 
Cn 

C=  ------------- x  60 
Cb 
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oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona 
24.4.6. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działanie 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania  są prawidłowe. 
24.4.7. Zamawiający informuje, że w przypadku ceny ryczałtowej uznaje się, 
że bez względu na sposób jej wyliczenia ceną wiążąca jest cena ryczałtowa brutto podana słownie. 
 
25.  Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
 
25.1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone  
do treści zawieranej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
25.2. Zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana  
za najkorzystniejszą nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

25.3. 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. 

 
26.      Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty 
najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy: 
 
26.1. Wykonawcy wspólnie uczestniczący w postępowaniu, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
zobowiązani są najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 
 
27.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

        Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia 
 
28.  Podwykonawcy  
 
28.1. W oparciu o art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania                             
przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania                
przez  Wykonawcę firm podwykonawców.  
 
29.  Przesłanki unieważnienia postępowania :  
 
29.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach gdy: 
29.1.1.  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 
29.1.2. 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; 

29.1.3.   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
29.1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

29.1.5.  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
30. 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 2017 r. poz.  1579  - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) 
przysługuje prawo wniesienia odwołania zgodnie z przepisami działu VI ustawy. 
 
31.1. W niniejszym postępowaniu wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
30.1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
30.1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
30.1.3. odrzucenia oferty odwołującego; 
30.1.4. opisu przedmiotu zamówienia; 
30.1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.   
Odwołanie wnosi się do Prezesa 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.  
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 
31. Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy: 
 
31.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 
ustawy Pzp. W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający przewiduje 
możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących 
okolicznościach i warunkach: 
 
- ustawowych zmian stawek podatku VAT w  trakcie obowiązywania umowy  - zamawiający  dopuszcza zmianę 
cen wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie  wyłącznie  
cena   brutto podana  w  druku oferty , cena   netto  pozostanie   bez zmian. 
 
32.  Załączniki do siwz:  
                     
 Zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia 
 Zał. nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 
 Zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy, że  spełnia warunki udziału; 
Zał. nr 4 - druk oferty; 
Zał. nr 5 - wzór umowy  
Zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnych; 
Zał. nr 7 - oświadczenie o podwykonawcach; 
Zał. nr 8 - wzór informacji o przynależności lub nie do grupy kapitałowej; 
Zał. nr 9 - kalkulacja cenowa oferty   

 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1 do 9 
 
 
 
 
Zatwierdzam: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor 
 

Zakopiańskiego Centrum Edukacji 
Im. H. Modrzejewskiej 

 
Małgorzata Bachleda - Szeliga 
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Załącznik nr 1 do siwz –  opis przedmiotu zamówienia 

Pakiet nr I 
L.p. Przedmiot 

zamówienia Ilość 
j.m. 

1. Mięso cielęce pieczeniowe 20 kg 
2. Mięso cielęce łopatka 20 kg 
3. Mięso schab wieprzowy b/kości 300 kg 
4. Mięso wołowe rosołowe 80 kg 
5. Mięso szynka wieprzowa b/kości 300 kg 
6. Mięso łopatka wieprzowa b/kości 600 kg 
7. Mięso wołowe gulasz 30 kg 
8. Filet z kurczaka 500 kg 
9. Dramstiki 250 kg 
10. Wątroba wieprzowa 15 kg 
11. Porcje rosołowe  500 kg 
12 Filet z indyka 200 kg 
13. Udko z kurczaka 180 kg 
14. Mięso karczek wieprzowy b/kości 150 kg 
15. Kurczak surowy 50 kg 
16. Mięso wołowe pieczeniowe 20 kg 
17. Wątroba drobiowa 30 kg 
18. Kiełbasa krakowska sucha 20 kg 
19. Kiełbasa szynkowa wieprzowa 30 kg 
20. Kiełbasa toruńska 50 kg 
21. Kiełbasa wiejska 10 kg 
22. Kiełbasa krakowska parzona 20 kg 
23. Boczek wędzony 70 kg 
24. Udziec z indyka 15 kg 
25. Mortadela 15 kg 
26. Serdelki wieprzowe 50 kg 
27. Parówki cielęce 20 kg 
28. Frankfuterki 50 kg 
29. Polędwica z indyka 60 kg 
30. Polędwica  sopocka 50 kg 
31. Filet pieczony z indyka 10 kg 
32. Pasztet drobiowy 50 g 500 szt. 
33. Podgardle wędzone 5 kg 
34. Pasztet pieczony 40 kg 
35. Słonina 5 kg 
36. Szynka wieprzowa gotowana 40 kg 
37. Parówki drobiowe 50 kg 
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38. Szynka łopatkowa 10 kg 
39. Szynka staropolska 20 kg 
40. Szynka wiejska wieprzowa 20 kg 
41. Szynka delikatesowa 10 kg 
42. Szynka konserwowa wieprzowa 50 kg 
43. Golonka prasowana 10 kg 
44.. Kiełbasa zwyczajna 50 kg 

Pakiet nr II 
L.p. Przedmiot zamówienia 

ilość 
j.m. 

1. Jogurt owocowy 150g 1000 szt. 
2. Jogurt Mia mu/mix/ 125 g 1000 szt. 
3. Jogurt naturalny  150 g 500 szt. 
4. Jogurt naturalny niskotłuszczowy 250 g 20 szt. 
5. Jogurt owocowy light 200 g 50 szt. 
6. Kefir 5 kg 40 szt. 
7. Kefir   350 g 200 szt. 
8. Mleko karton 1 l  3,2% 2000 szt. 
9. Mleko świeże (luz) 2,5 % 2000 l 

10. Śmietana 18% 400 g 800 szt. 
11. Śmietana 12% 200 g 10 szt. 
12. Śmietanka 30%  1 l 250 szt. 
13. Margaryna mleczna 250 g 350 szt. 
14. Masło 82% tłuszczu 200 g 2000 szt. 
15. Masło śmietankowe 200 g 10 szt. 
16. Masło jogurtowe 200 g 10 szt. 
17. Serek( typu „Tartare”)20 g 500 szt. 
18. Serek( typu „Twój smak”) 125 g  10 szt. 
19. Serek( typu „Kiri”) 100 g 100 szt. 
20. Ser topiony plastry 140 g 20 szt. 
21. Serek homogenizowany (typu Darek) 135 g 1500 szt.  

22. Ser topiony light –(najmniejsza zawartość tłuszczu)150 g 10 szt.  
23. Serek ( typu „Wiejski” ) 150 g 30 szt.  

24. Ser twarogowy półtłusty 400 kg  

25. Ser twarogowy chudy 10 kg  

26. Ser topiony kostka 100 g 50 szt.  

27. Bryndza 120 g 30 szt.  

28. Maślanka 30 l  

29. Serek (typu „Fromage”) 100 g 20 szt.  

30. Ser topiony krążki 150 g 50 szt.  

31 Ser  (typu Feta”) 12% 270g 20 szt.  
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32. Ser żółty(typu” Salami”) 150 kg  

33. Ser żółty (typu „Edamski”) 60 kg  

34. Ser żółty(typu”Gouda”) 60 kg  

35. Ser żółty (typu”Dziurawiec”) 60 kg  

36. Ser żółty (typu” Podlaski”) 
 

20 kg  

37. Ser żółty(typu”Wiejski wędzony”) 20 kg  

38. Ser żółty (typu „Ementaler”) 30 kg  

39. Ser żółty z niską zawartością tłuszczu  - do 35% 5 kg  

40. 
 
 
 
 

Mleko odtłuszczone 0% tłuszczu 10 l  

Pakiet nr III 
Lp. Przedmiot zamówienia Ilość j.m. 

1. Ananas w syropie  565 g 30 szt. 
2. Bazylia 10 g 50 szt. 
3. Barszcz czerwony –koncentrat 250 ml 20 szt. 
4. Chrzan tarty(typu „Polonaise”)180 g 30 szt. 
5. Cukier kryształ 1200 kg 
6. Cukier puder 70 kg 
7. Cukier waniliowy 30 g 100 szt. 
8. Cynamon 20 g 50 szt. 
9. Czosnek granulowany 1000 g 10 szt. 

10. Dżem porcjowany 25 g mix(typu” Tymbark”) 2500 szt. 
11. Dżem słoik 280 g /mix/ typu Łowicz 150 szt. 
12. Galaretka owocowa 75 g/mix/typu Winiary 500 szt. 
13. Groszek konserw.(typu „Pudliszki”) 400 g 40 szt. 
14. Grzyby- pieczarki marynowane 0,8 l 20 szt. 
15. Herbata indyjska 80 g 100 szt. 
16. Herbata ekspresowa(typu „Golden assam”) 100 szt. 50 szt. 

17. Jabłko prażone 0,9 l 100 szt. 
18. Kukurydza konserwowa (typu”Pudliszki”) 400 g 100 szt. 
19. Kasza jęczmienna mazurska 80 kg 
20. Kakao (typu „Decco moreno”) 200 g 40 szt. 
21. Kawa  naturalna rozpuszczalna(typu „Nescaffe clasic”) 200g 30 szt. 
22 Kwasek cytrynowy 20 g 150 szt. 
23. Ketchup łagodny (typu”Roleski”) 450 g 150 szt. 
24. Przyprawa do potraw (typu „Kucharek”) 1kg 100 szt. 
25. Kminek 30 g 10 szt. 
26. Budyń śmietankowy 38 g bez cukru typu Winiary 50 szt. 
27. Koper solony 180 g 30 szt. 
28. Liść laurowy 125 g 1 szt. 
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29. Mąka ziemniaczana 40 kg 
30. Mąka pszenna  poznańska 700 kg 
31. Makaron łazanki małe  (typu „Lubella”) 100 kg 
32. Makaron gwiazdki(typu „Lubella”) 50 kg 
33. Makaron muszelki małe (typu „Lubella”) 100 kg 
34. Makaron spaghetti(typu”Lubella”) 70 kg 
35. Makaron świderki(typu”Lubella”) 200 kg 
36. Makaron nitki(typu „Czarniecki) 200 kg 
37. Makaron zacierka 250 g 300 szt. 
38. Musztarda(typu „Roleski”) 450 g 80 szt. 
39. Majonez (typu Roleski) 0, 9 l 70 szt 
40. Maggi typu  Winiary 1 l 120 szt. 
41. Majeranek 7 g 100 szt. 
42. Miód naturalny 15 g 

 
400 szt. 

43. Oregano 10 
 

30 szt. 
44. Ogórki konserwowe (typu „Roleski”)0,9 l 50 szt. 

45. Olej uniwersalny 5 l 120 szt. 

46. Ocet winny 225 ml 10 szt. 

47. Przecier pomidorowy typu(Złoty bażant) 800 g 80 szt. 

48. Przecier pomidorowy(typu „Złoty bażant”) 400 g 50 szt. 

49. Papryka konserwowa( typu”Roleski”) 0,9 l 20 szt. 

50. Płatki zbożowe (typu „Choco cool”) 1000 g 50 szt. 

51. Płatki kukurydziane (typu „Nestle”) 1000 g 70 szt. 

52. Ciastka Belvita śniadanie mix 50 g 500 szt. 

53. Ryż biały (typu „Sonko”) 300 kg 

54. Sól 170 kg 

55. Syrop malinowy 1 l typu Paola 15 szt. 

56. Sos  ogrodowy, sałatkowy (typu „Knorr”) 700 g 5 szt. 

57. Sos bolognase (typu „Knorr”) 1000 g 3 szt. 

58. Susz warzywny 100 g 70 szt. 

59. Płatki owsiane  górskie 500 g ekstra 40 kg 

60. Kisiel mix typu Winiary 77 g  z cukrem 300 szt. 

 
61  

Pieprz naturalny czarny 500 g 20 szt. 

62. Ziele angielskie 400 g 8 szt. 

63. Żurek (typu”Śląski”) 0,5 l 60 szt. 

64. Ocet spirytusowy 10 % 0,5 l 10 szt. 

65. Rodzynki sułtańskie 100  g 50 szt. 

66. Sok w kartonie 1 l Tymbark mix 1300 szt. 

67. Kotlety sojowe 100 g 
 

30 szt. 

68. Przyprawa do drobiu  1 kg 10 szt. 

69. Papryka w proszku 1000g ostra/łagodna 6 szt. 
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70. Woda mineralna 0,5 l niegazowana 300 szt. 

71. Wafle ryżowe 130 g (typu Sonko) 100 szt. 

72. Woda mineralna 1,5 l niegazowana 800 szt. 

73. Kawa zbożowa Inka  150 g 50 szt. 

74. Suszone morele  luz 10 kg 

75. Suszone śliwki (typu ”kalifornijskie”) 150 g 100 szt. 

76. Orzechy włoskie łuskane luz 10 kg 

77. Miód wielokwiatowy 1 l 20 szt. 

78. Tuńczyk w oleju 175 g 200 szt. 

79. Kasza kukurydziana 20 kg 

80. Konserwa rybna w sosie pomidorowym  170 g (szprot) 100 szt. 

81. Herbata –owocowa 40 szt. 

82. Kasza manna 
 

50 kg 

83. Konserwa rybna w oleju  170 g (szprot) 110 szt. 

84. Zioła prowansalskie 10 g 10 szt. 

85. Tymianek 10 g 
 

30 szt. 

86. Szczaw w słoiku 180 g 5 szt. 

87. Herbatniki bebe/48 szt. w opakowaniu/ 70 szt. 

88. 
 

Sok Kubuś mix 0,9 l 
 
 

1000 
 

szt. 

89. 
 

Drożdże 100 g 
 

100 szt. 

90. Wafle  w czekoladzie -  Grześki 36 g 200 szt. 

 
 
 
Pakiet nr IV 
 
 Przedmiot zamówienia Ilość j.m. 

1. Brzoskwinie 70 kg 
2. Banany 800 kg 
3. Botwina 20 szt. 
4. Buraki czerwone 500 kg 
5. Cebula 200 kg 
6. Cytryny 100 kg 
7. Fasola „Jaś” średni 30 kg 
8. Fasola szparagowa 50 kg 
9. Fasola szparagowa mrożona 100 kg 
10. Groch łuszczony 30 kg 
11. Grzyby pieczarki 80 kg 
12. Jabłka 700 kg 
13. Jaja kurze XL kl. I 10000 szt. 
14. Kapusta biała 400 kg 
15. Kapusta czerwona 130 kg 
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16. Kapusta włoska 30 szt. 
17. Kapusta pekińska 130 szt. 
18. Kapusta kwaszona 250 kg 
19. Kalafior 50 szt. 
20. Kalafior mrożony 50 kg 
21. Koper zielony 500 szt. 
22. Marchew korzeniowa 800 kg 
23. Mandarynki 200 kg 
24. Mieszanka warzywna (bukiet z warzyw) 150 kg 
25. Marchew z groszkiem mrożona 50 kg 
26. Mieszanka kompotowa mrożona 150 kg 
27. Ogórki zielone 300 kg 
28. Ogórki kwaszone 150 kg 
29. Pomidory 400 kg 
30. Pory 70 szt. 
31. Papryka czerwona 50 kg 
32. Pietruszka zielona 400 szt. 
33. Pietruszka korzeń 100 kg 
34. Rzodkiewka 70 szt. 
35. Ryba – filet mrożony z mintaja ( płaty) 100 kg 
36. Szpinak mrożony 60 kg 
37. Seler korzeniowy 200 kg 
38. Sałata zielona 250 szt. 
39. Szczypiorek 180 szt. 
40. Ziemniaki 6000 kg 
41. Truskawki mrożone 150 kg 
42. Arbuz 200 kg 
43. Ryba – filet mrożony z dorsza 80 kg 
44. Truskawka 

 
100 kg 

45. Maliny 20 kg 
46. Pomarańcze 200 kg 
47. Nektarynki 

 
100 kg 

48. Winogrona białe 100 kg 
49. Kiwi 600 szt. 
50. Śliwki 80 kg 
51. Gruszki 

 
300 kg 

52. Sałata lodowa 60 szt. 
53. Brokuły 20 szt. 
54. Morele 50 kg 
55. Czosnek polski 100 szt. 
56. Ryba - filet mrożony z tilapi 200 kg 
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57. Brokuły mrożone 50 kg 
58. 

 
Groszek zielony mrożony 
 

60 kg 
59. Aronia  mrożona 

 
70 kg 

60. 
 
 
 
 

Porzeczka czarna  mrożona 70 kg 
61. 

 
 

Śliwki  mrożone 
 

80 kg 
62. Wiśnie mrożone 80 kg 

 

Pakiet nr V 
Lp. Przedmiot zamówienia Ilość j.m. 

1. Bułka kajzerka 50 g 3000 szt. 
2. Bułka zwykła 80 g 500 szt. 
3. Bułka graham   80 g 200 szt. 
4. Bułka wieloziarnista 80 g 500 szt. 
5. Bułka sztanga 60 g 700 szt. 
6. Bułka śniadaniowa 40 g 500 szt. 
7. Chleb pszenno – żytni krojony – 600 g 1000 szt. 
8. Chleb pszenny krojony 600 g 800 szt. 
9. Chleb wieloziarnisty krojony 500 g 500 szt. 

10. Chleb razowy krojony  400 g 100 szt. 
11. Chleb dworski krojony 500 g 400 szt. 
12. Chleb żytni krojony 500 g 200 szt. 
13. Chleb graham krojony  600 g 

 
500 szt. 

14. Weka krojona  400 g 
 

250 szt. 
15. Bułka tarta 150 kg 
16. Chałka 500 g 50 szt. 
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Załącznik nr 2 do swiz - dokument ten wykonawca ma złożyć wraz z ofertą 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Miasto Zakopane 
Zakopiańskie Centrum Edukacji 
ul. Kasprusie 35a 
34-500 Zakopane 

 
 
 
WYKONAWCA: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki  ZCE w Zakopanem  

prowadzonego przez  Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, oświadczam, co 
następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5  pkt.1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3  do siwz dokument ten wykonawca ma złożyć wraz z ofertą 
   

ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Miasto Zakopane   
Zakopiańskie Centrum Edukacji 
ul. Kasprusie 35a 
34-500 Zakopane 

 

WYKONAWCA: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki ZCE w Zakopanem  
prowadzonego przez  Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej , 
oświadczam, co następuje 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w       

pkt.12.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w pkt.12.3 

ppkt……………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do siwz dokument ten wykonawca ma złożyć wraz z ofertą 
 
 
 
Dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców  
 
Numer telefonu ………… 
 

OFERTA 
dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji  

im. Heleny Modrzejewskiej  w Zakopanem 
 
W odpowiedzi na Państwa zaproszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  do składania 
ofert w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawę artykułów spożywczych , składam / y 
ofertę w zakresie  pakietu/pakietów ……………………………… 
 

Pakiet I* 
 

Cena    netto za całość  dostaw    ....................................................zł 
 

Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł 
 
Cena  brutto za całość dostaw     ........................................................zł 
 
( słownie :  cena brutto ,………………………………………………………………………………….. 
 

Cena powyższa wynika z  sumy cen jednostkowych podanych w załączniku  do ofert pn „Kalkulacja 

cenowa oferty   

 
Pakiet II* 
 

Cena    netto za całość  dostaw    ....................................................zł 
 
Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł 
 
Cena  brutto za całość dostaw     ........................................................zł 
 
( słownie :  cena brutto ,………………………………………………………………………………….. 
 

Cena powyższa wynika z  sumy cen jednostkowych podanych w załączniku  do ofert pn „Kalkulacja 

cenowa oferty   

 
Pakiet III* 
 

Cena    netto za całość  dostaw    ....................................................zł 
 
Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł 
 
Cena  brutto za całość dostaw     ........................................................zł 
 
( słownie :  cena brutto ,………………………………………………………………………………….. 
 

Cena powyższa wynika z  sumy cen jednostkowych podanych w załączniku  do ofert pn „ Kalkulacja 

cenowa oferty   
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Pakiet IV* 
 

Cena    netto za całość  dostaw    ....................................................zł 
 
Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł 
 
Cena  brutto za całość dostaw     ........................................................zł 
 
( słownie :  cena brutto ,………………………………………………………………………………….. 
 

Cena powyższa wynika z  sumy cen jednostkowych podanych w załączniku  do ofert pn „ Kalkulacja 

cenowa oferty   

 
Pakiet V* 
 

Cena    netto za całość  dostaw    ....................................................zł 
 
Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł 
 
Cena  brutto za całość dostaw     ........................................................zł 
 
( słownie :  cena brutto ,………………………………………………………………………………….. 
 

Cena powyższa wynika z  sumy cen jednostkowych podanych w załączniku  do ofert pn „ Kalkulacja 

cenowa oferty   

 

W myśl art.91 ust.3a ustawy Pzp informuje, że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wybór 

mojej/ naszej oferty: 

1) *     nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

2) *  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym 

zakresie: 

 

Nazwa( rodzaj ) towaru lub usług Wartość bez kwoty podatku 
  

  
 
 
Oświadczam, że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Zobowiązuję się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym                              
do przewozu przedmiotu umowy a w przypadku  przewozu mięsa i wędlin  pojazdem dopuszczonym                   
do użytkowania  przez Państwową Inspekcję Handlową. 
 
 
Oświadczam, że dostawy  objęte  postępowaniem przetargowym będę świadczyć sukcesywnie  począwszy 
od dnia ………do …………………………. 
 
 
Oświadczam, że akceptuję ……….. dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego. 



 

30 

 

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu 
składania ofert . 
 
Oświadczam, że przy realizacji zamówienia objętego postępowaniem będę* / nie będę* korzystać z usług 
podwykonawców (w przypadku korzystania z usług podwykonawców należy wypełnić załącznik nr 7  do siwz).  
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyłem 
konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 
Oświadczam, że akceptuję projekt umowy wraz z załącznikami - stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji 
i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej  
z przedstawionym wzorem. 
 
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym 
opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami 
....................................................................................................................................................... 
Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do oferty załączyć 
dowody potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
 
 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest  
 
.......................................................................................... telefon ............................................... 
fax ............................................................... 
 
 
*Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować  
 
na adres  poczty elektronicznej  ………………………………………………………………………………….. 
 
*Oświadczam, że nie posiadam poczty elektronicznej i korespondencje proszę kierować na adres:  
ulica ……………………………….. 
miejscowość………………………… 
 
 
Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............ 
 
 
Data: ............................................... 
                                                                                          

(podpis Wykonawcy) 
 

*niepotrzebne przekreślić
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Załącznik nr 5 do  siwz - Wzór umowy   
 
 

 Wzór umowy                              
 
W dniu…………………2017 r. w Zakopanem pomiędzy :  
Gmina Miasto Zakopane  Zakopiańskim Centrum Edukacji  im. Heleny Modrzejewskiej z siedzibą w 
Zakopanem  ul. Kasprusie 35 a,  NIP:736 – 000-77-98, reprezentowanym przez działającego z upoważnienia 
Burmistrza Miasta Zakopane: 
Dyrektora – ............................................................................................ 
za kontrasygnatą Głównej  Księgowej  – ............................................................................................................. 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy  Kupującym  
 
 a   .………………………….. 
reprezentowanym przez 
 
…………………………… 
 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Dostawcą  
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy             
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz.  1579  - zwaną w 
dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych obejmujących 
następujący  pakiet/ następujące pakiety:  ………………………………………………………… 
na potrzeby stołówki internatu Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej                              
w Zakopanem  zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wraz z kalkulacją cenową stanowiącą                         
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia   oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. W załączniku nr 1 do niniejszej umowy określa się maksymalne ilości artykułów,  jakie Kupujący 
zamierza nabyć u Dostawcy.  Kupujący 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 Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku                  
do Kupującego. 

§ 2 
 

1. Dostawca  oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą                
do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 3 
 

1. Dostawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych 
w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  z  warunkami wynikającymi                        
z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914  z późn. zm)  

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Kupującego  artykuły spożywcze środkiem 
transportu dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym  w  pełni 
jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, jak również odpowiednio posortowane, najwyższej jakości,               
w tym przede wszystkim odpowiadające wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących 
przepisów prawa żywnościowego oraz spełniające obowiązujące w tym zakresie normy                           
sanitarno-epidemiologiczne. W zakresie pakietu I Dostawca ma dostarczać mięso i wędliny                          
w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających        
wymogi sanitarno-higieniczne. 

4. Artykuły spożywcze dostarczane w oryginalnych opakowaniach, muszą mieć na opakowaniu 
oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj,  nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin przydatności                           
do spożycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne                               
z obowiązującymi przepisami. 
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5. Dostawca gwarantuje odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów (min. 7 dni), liczony               
od dnia dostawy. 

6. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać 
niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego. 

7. W przypadku otrzymania artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej                   
czy braku dokumentów jakościowych Kupujący odmówi przyjęcia lub zgłosi niezwłocznie reklamacje 
telefonicznie w dniu dostawy. 

8. Dostawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić artykuły spożywcze niespełniające wymagań 
jakościowych na wolne od wad, najpóźniej do 6 godzin  od  jego zgłoszenia i na własny koszt. 
Dostawca podpisuje odbiór artykułów spożywczych niespełniających wymagań  Kupującego.  

 
§ 4 

 
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od  2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.  
2. Realizacja dostaw będzie następować partiami na podstawie zamówień składanych telefonicznie,                  

w których określony będzie  przedmiot dostarczenia oraz jego ilość a także termin dostarczenia. 
Kupujący oświadcza,  że wyznaczony termin dostarczenia partii zamawianego towaru nie będzie  
krótszy  niż 24 godziny. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia ma być realizowana  do budynku internatu tj.                                                
ul.  Małe Żywczańskie 9 b, 34-500 Zakopane i odbywać się będzie na koszt Dostawcy 

4.  Dostawca    będzie  realizował dostawy (dotyczy pakietu od I do IV)  do godziny ………………….. 
a w ramach pakietu V do godziny …………………………… 

 
§ 5 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.  
 

§ 6 
 
1. Strony dokonywać  będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur częściowych, 

wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych artykułów spożywczych w oparciu                   
o ceny jednostkowe podane w ofercie Dostawcy 

2. Warunkiem płatności faktury jest jej zatwierdzenie przez uprawnionego pracownika Kupującego 
przyjmującego towar. 

3. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany w treści 
faktury numer rachunku bankowego Dostawcy w ciągu ………….. dni od daty otrzymania faktury 
przez Kupującego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy. 

 
§ 7 

 
1. Osobą upoważnioną przez Kupującego  do zamawiania dostaw  jest…….............................……………. 

tel………………………………………….. 
2. Osobą do kontaktu z Dostawcą  jest ……………....................................………………………………… 

tel…………………………………………… 
 

§8 
 

1. Strony ustalają,  że w wypadku  nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy 
naliczone zostaną kary umowne. 

2. Dostawca  zapłaci  Kupującemu  karę umowną: 
1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie o którym mowa  w §4 ust.4 wysokości 0,2% 

dziennie całego wynagrodzenia umownego brutto za dany pakiet. 
2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn  leżących po stronie Dostawcy w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia danego pakietu. 
3.     Kupujący zapłaci  Dostawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto                           
         za całość zamówienia danego pakietu, za każdy dzień zwłoki w  terminowej zapłacie wynagrodzenia. 

       4.     Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić  odszkodowania   
                uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
       5.      Kary umowne wskazane w ust. 1 mogą zostać potrącone przez Kupującego   z  faktury Dostawcy. 
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§ 9 

 
Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy na zasadzie porozumienia 
stron lub za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia danego miesiąca. 
 

§ 10 
 

      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod   rygorem nieważności. 
 

        § 11 
 
      W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień      
      publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.   
                                            

         § 12 
 

      Strony  umowy postanawiają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą  
      rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 
 

          § 13 
 

      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 
 
       Załączniki do umowy stanowią :  
 
       Załącznik nr 1 – maksymalna ilość  artykułów danego pakietu 
       Załącznik nr 2 – oferta dostawcy wraz z  kalkulacją ceny na dany pakiet produktów.  
 
 
 
 
 
 
        ........................................                                                                                …………………………………. 
               Kupujący                                                                         Dostawca 
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Załącznik nr 6 do siwz  
Wzór  

dokument ten wykonawca ma złożyć wraz z ofertą  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
Ubiegając się wspólnie z …….………………………………………….. o zamówienie prowadzone                         
przez Zakopiańskie Centrum Edukacji  im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem na sukcesywna dostawę 
artykułów żywnościowych  Pakiet ……………… ustanawiamy Panią /Pana ................................................... 
...............................…………………………………………………………..Pełnomocnikiem   
w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                            
(Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”). upoważniając                                     
go do reprezentowania mnie/spółki……/etc. w niniejszym postępowaniu/*reprezentowania mnie/spółki/etc.                    
w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.* 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Podpisy Wykonawców składających ofertę wspólną. 
 
 
 
 
 
*zamawiający wymaga zakreślenia  właściwego  zakresu umocowania  
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Załącznik nr 7 do siwz dokument ten wykonawca ma złożyć wraz z ofertą 
 

 
                      Wzór  

PODWYKONAWCY 
 
Oświadczam, że przy  realizacji  zamówienia, zamierzam  powierzyć  
podwykonawcy………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
część zamówienia  polegająca na,………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
  
 
………………………………………………………………………………............................................................. 

Miejscowość i data  
      Podpis Wykonawcy 

    

   

               
 
 
( * ) przekreślić niepotrzebne    
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Załącznik nr 8 do siwz                         Dokument ten ma wykonawca złożyć w terminie do 3 dni od daty 
upublicznienia przez zamawiającego na stronie internetowej  (www.zce.zakopane.eu) wykazu złożonych                                   
w postępowaniu ofert . 

INFORMACJA 
 
Ja niżej podpisany składając ofertę w przetargu nieograniczonym  na  sukcesywna dostawę artykułów 
żywnościowych Pakiet ………..dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem, 
oświadczam i informuję, że: 
 

1) * nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 

2) * należę do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów co  wykonawca ………………………………………………… 

 
 
 
                                                                                data i podpis Wykonawcy ……………………………… 
 
 
 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższą informację składa każdy 
z Wykonawców w  swoim imieniu. 
 
Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody ,że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
( *) niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakopane.eu/
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Załącznik nr 9 do siwz   - KALKULACJA CENOWA DO OFERTY PRZETARGOWEJ dokument ten wykonawca ma 
złożyć wraz z ofertą 

Pakiet nr I 
L.p. Przedmiot 

zamówienia Ilość 
j.m. Cena jedn. 

netto 
VAT 5% 

Oraz kwota 
Cena 
jedn. 

brutto 

Wartość 
netto 

 

Wartość 
brutto 

1. Mięso cielęce 
pieczeniowe 

20 kg      

2. Mięso cielęce łopatka 20 kg      
3. Mięso schab wieprzowy 

b/kości 
300 kg      

4.       Mięso 
wołowe rosołowe 

80 kg      

5. Mięso szynka 
wieprzowa b/kości 

300 kg      

6. Mięso łopatka 
wieprzowa b/kości 

600 kg      

7. Mięso wołowe gulasz 30 kg      
8. Filet z kurczaka 500 kg      
9. Dramstiki 250 kg      
10. Wątroba wieprzowa 15 kg      
11. Porcje rosołowe 500 kg      
12 Filet z indyka 200 kg      
13. Udko z kurczaka 180 kg      
14. Mięso karczek 

wieprzowy b/kości 
150 kg      

15. Kurczak surowy 50 kg      
16. Mięso wołowe 

pieczeniowe 
20 kg      

17. Wątroba drobiowa 30 kg      
18. Kiełbasa krakowska 

sucha 
20 kg      

19. Kiełbasa szynkowa 
wieprzowa 

30 kg      

20. Kiełbasa toruńska 50 kg      
21. Kiełbasa wiejska 10 kg      
22. Kiełbasa krakowska 

parzona 
20 kg      

23. Boczek wędzony 70 kg      
24. Udziec z indyka 15 kg      
25. Mortadela 15 kg      
26. Serdelki wieprzowe 50 kg      
27. Parówki cielęce 20 kg      
28. Frankfuterki 50 kg      
29. Polędwica z indyka 60 kg      
30. Polędwica  sopocka 50 kg      
31. Filet pieczony z indyka 10 kg      
32. Pasztet drobiowy 50 g 500 szt.      
33. Podgardle wędzone 5 kg      
34. Pasztet pieczony 40 kg      
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35. Słonina 5 kg      
36. Szynka wieprzowa 

gotowana 
40 kg      

37. Parówki drobiowe 50 kg      
38. Szynka łopatkowa 10 kg      
39. Szynka staropolska 20 kg      
40. Szynka wiejska 

wieprzowa 
20 kg      

41. Szynka delikatesowa 10 kg      
42. Szynka konserwowa 

wieprzowa 
50 kg      

43. Golonka prasowana 10 kg      
44.. Kiełbasa zwyczajna 50 kg      

Razem   
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Pakiet nr II 
L.p Przedmiot zamówienia 

Ilość 
j.m. Cena jedn. 

netto 
Vat  5% 

oraz kwota 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość 

netto 
Wartość 
brutto 

1. Jogurt owocowy 150g 1000 szt.      
2. Jogurt Mia mu/mix/ 125 g 1000 szt.      
3. Jogurt naturalny  150 g 500 szt.      
4. Jogurt naturalny niskotłuszczowy 

250 g 
20 szt.      

5. Jogurt owocowy light 200 g 50 szt.      
6. Kefir 5 kg 40 szt.      
7. Kefir   350 g 200 szt.      
8. Mleko karton 1 l  3,2% 2000 szt.      
9. Mleko świeże (luz) 2,5 % 2000 l      
10. Śmietana 18% 400 g 800 szt.      
11. Śmietana 12% 200 g 10 szt.      
12. Śmietanka 30%  1 l 250 szt.      
13. Margaryna mleczna 250 g 350 szt.      
14. Masło 82% tłuszczu 200 g 2000 szt.      
15. Masło śmietankowe 200 g 10 szt.      
16. Masło jogurtowe 200 g 10 szt.      
17. Serek( typu „Tartare”)20 g 500 szt.      
18. Serek( typu „Twój smak”) 125 g 10 szt.      
19. Serek( typu „Kiri”) 100 g 100 szt.      
20. Ser topiony plastry 140 g 20 szt.      
21. Serek homogenizowany (typu 

Darek) 135 g 
1500 szt.      

22. Ser topiony light – najmniejsza 
zawartość tłuszczu)150 g 

10 szt.      

23. Serek (typu „Wiejski”) 150 g 30 szt.      
24. Ser twarogowy półtłusty 400 kg      
25. Ser twarogowy chudy 10 kg      
26. Ser topiony kostka 100 g 50 szt.      
27. Bryndza 120 g 30 szt.      
28. Maślanka 30 l      
29. Serek (typu „Fromage”) 100g 20 szt.      
30. Ser topiony krążki 150 g 50 szt.      
31 Ser  (typu Feta”) 12% 270g 20 szt.      
32. Ser żółty(typu” Salami”) 150 kg      
33. Ser żółty (typu „Edamski”) 60 kg      
34. Ser żółty(typu”Gouda”) 60 kg      
35. Ser żółty (typu”Dziurawiec”) 60 kg      
36. Ser żółty (typu” Podlaski”) 

 
20 kg      

37. Ser żółty(typu”Wiejski wędzony”) 20 kg      
38. Ser żółty (typu „Ementaler”) 30 kg      
39. Ser żółty z niską zawartością 

tłuszczu   do 35% 
5 kg      

40. 
 
 
 
 

Mleko odtłuszczone 0% tłuszczu 10 szt.      
Razem   
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Pakiet nr III 
Lp. Przedmiot zamówienia Ilość j.m. Cena jedn. 

netto 
VAT      ( %) 
oraz kwota 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Ananas w syropie  565 g 30 szt.      
2. Bazylia 10 g 50 szt.      
3. Barszcz czerwony –koncentrat 250 ml 20 szt.      
4. Chrzan tarty(typu „Polonaise”)180 g 30 szt.      
5. Cukier kryształ 1200 kg      
6. Cukier puder 70 kg      
7. Cukier waniliowy 30 g 100 szt.      
8. Cynamon 20 g 50 szt.      
9. Czosnek granulowany 1000 g 10 szt.      
10. Dżem porcjowany 25 g mix(typu” 

Tymbark”) 
2500 szt.      

11. Dżem słoik 280 g /mix/ typu Łowicz 150 szt.      
12. Galaretka owocowa 75 g/mix/typu 

Winiary 
500 szt.      

13. Groszek konserw.(typu „Pudliszki”) 400g 40 szt.      
14. Grzyby- pieczarki marynowane 0,8 l 20 szt.      
15. Herbata indyjska 80 g 100 szt.      
16. Herbata ekspresowa(typu „Golden 

assam”) 100 szt. 
50 szt.      

17. Jabłko prażone 0,9 l 100 szt.      
18. Kukurydza konserwowa typu”Pudliszki”) 

400 g 
100 szt.      

19. Kasza jęczmienna mazurska 80 kg      
20. Kakao (typu „Decco moreno”) 200 g 40 szt.      
21. Kawa  naturalna rozpuszczalna(typu 

„Nescafe classic”) 200g 
30 szt.      

22 Kwasek cytrynowy 20 g 150 szt.      
23. Ketchup łagodny (typu”Roleski”) 450 g 150 szt.      
24. Przyprawa do potraw (typu „Kucharek”) 

1kg 
100 szt.      

25. Kminek 30 g 10 szt.      
26. Budyń śmietankowy 38 g bez cukru typu 

Winiary 
50 szt.      

27. Koper solony 180 g 30 szt.      
28. Liść laurowy 125 g 1 szt.      
29. Mąka ziemniaczana 40 kg      
30. Mąka pszenna  poznańska 700 kg      
31. Makaron łazanki małe  (typu „Lubella”) 100 kg      
32. Makaron gwiazdki(typu „Lubella”) 50 kg      
33. Makaron muszelki małe (typu „Lubella”) 100 kg      
34. Makaron spaghetti(typu”Lubella”) 70 kg      
35. Makaron świderki(typu”Lubella”) 200 kg      
36. Makaron nitki(typu „Czarniecki) 200 kg      
37. Makaron zacierka 250 g 300 szt.      
38. Musztarda(typu „Roleski”) 450 g 80 szt.      
39. Majonez (typu Roleski) 0, 9 l 70 szt      
40. Maggi typu  Winiary 1 l 120 szt.      
41. Majeranek 7 g 100 szt.      
42. Miód naturalny 15 g 400 szt.      
43. Oregano 10 30 szt.      
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44. Ogórki konserwowe (typu „Roleski”)0,9 l 50 szt.      
45. Olej uniwersalny 5 l 120 szt.      
46. Ocet winny 225 ml 10 szt.      
47. Przecier pomidorowy typu(Złoty bażant) 

800 g 
80 szt.      

48. Przecier pomidorowy(typu „Złoty 
bażant”) 400 g 

50 szt.      

49. Papryka konserwowa( typ”Roleski”) 0,9 l 20 szt.      
50. Płatki zbożowe(typu „Choco cool”) 1 kg 50 szt.      
51. Płatki kukurydziane (typu „Nestle”) 1 kg 70 szt.      
52. Ciastka Belvita sniadanie mix 50 g 500 szt.      
53. Ryż biały (typu „Sonko”) 300 kg      
54. Sól 170 kg      
55. Syrop malinowy 1 l typu Paola 15 szt.      
56. Sos  ogrodowy, sałatkowy (typu „Knorr”) 

700 g 
5 szt.      

57. Sos bolognase(typu „Knorr”) 1 kg 3 szt.      
58. Susz warzywny 100 g 70 szt.      
59. Płatki owsiane  górskie 500 g ekstra 40 kg      
60. Kisiel mix typu Winiary 77 g  z cukrem 300 szt.      
61. Pieprz naturalny czarny 500 g  20 szt.      
62. Ziele angielskie 400 g 8 szt.      
63. Żurek (typu śląski”) 0,5 l 60 szt.      
64. Ocet spirytusowy 10 % 0,5 l 10 szt.      
65. Rodzynki sułtańskie 100  g 50 szt.      
66. Sok w kartonie 1 l Tymbark mix 1300 szt.      
67. Kotlety sojowe 100 g 

 
30 szt.      

68. Przyprawa do drobiu  1 kg 10 szt.      
69. Papryka w proszku 1000g ostra/łagodna 6 szt.      
70. Woda mineralna 0,5 l niegazowana 300 szt.      
71. Wafle ryżowe 130 g (typu Sonko) 100 szt.      
72. Woda mineralna 1,5 l niegazowana 800 szt.      
73. Kawa zbożowa Inka  150 g 50 szt.      
74. Suszone morele  luz 10 kg      
75. Suszone śliwki typ” kalifornijskie”)150 g 100 szt.      
76. Orzechy włoskie łuskane luz 10 kg      
77. Miód wielokwiatowy 1 l 20 szt.      
78. Tuńczyk w oleju 175 g 200 szt.      
79. Kasza kukurydziana 20 kg      
80. Konserwa rybna w sosie pomidorowym  

170 g (szprot) 
100 szt.      

81. Herbata –owocowa 40 szt.      
82. Kasza manna 50 kg      
83. Konserwa rybna w oleju  170 g (szprot) 110 szt.      
84. Zioła prowansalskie 10 g 10 szt.      
85. Tymianek 10 g 30 szt.      
86. Szczaw w słoiku 180 g 5 szt.      
87. Herbatniki bebe/48 szt.w opakowaniu/ 70 szt.      
88. 
 

Sok Kubuś mix 0,9 l 1000 
 

szt. 
 

     
89. 
 

Drożdże 100 g 
 

100 szt.      
90. Wafle  w czekoladzie -  Grześki 36 g 200 szt.      

Razem   



 

42 

 Przedmiot zamówienia 
pakiet IV 

Ilość j.m. Cena jedn. 
netto 

VAT ( %) 
oraz kwota 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Brzoskwinie 70 kg      
2. Banany 800 kg      
3. Botwina 20 szt.      
4. Buraki czerwone 500 kg      
5. Cebula 200 kg      
6. Cytryny 100 kg      
7. Fasola „Jaś” średni 30 kg      
8. Fasola szparagowa 50 kg      
9. Fasola szparagowa 

mrożona 
100 kg      

10. Groch łuszczony 30 kg      
11. Grzyby pieczarki 80 kg      
12. Jabłka 700 kg      
13. Jaja kurze XL kl.I 10000 szt.      
14. Kapusta biała 400 kg      
15. Kapusta czerwona 130 kg      
16. Kapusta włoska 30 szt.      
17. Kapusta pekińska 130 szt.      
18. Kapusta kwaszona 250 kg      
19. Kalafior 50 szt.      
20. Kalafior mrożony 50 kg      
21. Koper zielony 500 szt.      
22. Marchew korzeniowa 800 kg      
23. Mandarynki 200 kg      
24. Mieszanka warzywna 

(bukiet z warzyw) 
150 kg      

25. Marchew z groszkiem 
mrożona 

50 kg      

26. Mieszanka kompotowa 
mrożona 

150 kg      

27. Ogórki zielone 300 kg      
28. Ogórki kwaszone 150 kg      
29. Pomidory 400 kg      
30. Pory 70 szt.      
31. Papryka czerwona 50 kg      
32. Pietruszka zielona 400 szt.      
33. Pietruszka korzeń 100 kg      
34. Rzodkiewka 70 szt.      
35. Ryba – filet mrożony z 

mintaja ( płaty) 
100 kg      

36. Szpinak mrożony 60 kg      
37. Seler korzeniowy 200 kg      
38. Sałata zielona 250 szt.      
39. Szczypiorek 180 szt.      
40. Ziemniaki 6000 kg      
41. Truskawki mrożone 150 kg      
42. Arbuz 200 kg      
43. Ryba – filet mrożony z 

dorsza 
80 kg      

44. Truskawka 100 kg      
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45. Maliny 20 kg      
46. Pomarańcze 200 kg      
47. Nektarynki 100 kg      
48. Winogrona białe 100 kg      
49. Kiwi 600 szt.      
50. Śliwki 80 kg      
51. Gruszki 

 
300 kg      

52. Sałata lodowa 60 szt.      
53. Brokuły 20 szt.      
54. Morele 50 kg      
55. Czosnek polski 100 szt.      
56. Ryba - filet mrożony z 

tilapi 
200 kg      

57. Brokuły mrożone 50 kg      
58. 
 

Groszek zielony mrożony 
 

60 kg      
59. Aronia  mrożona 

 
70 kg      

60. 
 
 
 
 

Porzeczka czarna  
mrożona 
 
 

70 kg      

61. 
 
 

Śliwki  mrożone 
 

80 kg      
62. Wiśnie mrożone 80 kg      

Razem   
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Pakiet V 
Lp. Przedmiot zamówienia Ilość j.m. Cena jedn. 

netto 
VAT     5% 
oraz kwota 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość brutto 

1. Bułka kajzerka 50 g 3000 szt.      
2. Bułka zwykła 80 g 500 szt.      
3. Bułka graham   80 g 200 szt.      
4. Bułka wieloziarnista 80 g 500 szt.      
5. Bułka sztanga 60 g 700 szt.      
6. Bułka śniadaniowa 40 g 500 szt.      
7. Chleb pszenno – żytni 

krojony – 600 g 
1000 szt.      

8. Chleb pszenny krojony 600 g 800 szt.      
9. Chleb wieloziarnisty krojony 

500 g 
500 szt.      

10. Chleb razowy krojony   100 szt.      
11. Chleb dworski krojony 500 g 400 szt.      
12. Chleb żytni krojony 500 g 200 szt.      
13. Chleb graham krojony  600 g 

 
500 szt.      

14. Weka krojona  400 g 
 

250 szt.      
15. Bułka tarta 150 kg      
16. Chałka 500 g 50 szt.      

Razem         
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