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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Zamawiaj�cy: 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin 
tel./fax: 54 280 3161 
http://zs2rypin.pl 
email: zs2rypin@wp.pl 
NIP: 8921161653 
Regon: 000715319 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Przetarg nieograniczony o warto�ci powy�ej 14.000 euro a poni�ej 4.845.000 euro, 
zgodnie z ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. 
Nr 113, poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r.), zwan� dalej „ustaw�”. 

2. Informacje dodatkowe: 
- Zamawiaj�cy dopuszcza w niniejszym przetargu mo�liwo�ci składania ofert 

cz��ciowych, tzn. oferuj�cych realizacj� jedynie cz��ci przedmiotu zamówienia (pakiet 
1-5). Ofert� cz��ciow� mo�na zło�y� na dowoln� ilo�� pakietów. 

- Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci udzielania zamówie� uzupełniaj�cych. 
- Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
- Zamawiaj�cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
- Zamawiaj�cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sprzeda� i dostawa artykułów �ywno�ciowych do stołówki 
Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie w nast�puj�cych pakietach asortymentowych: 
 

Pakiet I – mi�so, drób, w�dliny (Zał�cznik nr 1), 
Pakiet II – warzywa, owoce (Zał�cznik nr 2), 
Pakiet III – nabiał (Zał�cznik nr 3), 
Pakiet IV – przetwory zbo�owe, tłuszcze ro�linne (Zał�cznik nr 4). 
Pakiet V – ryby mro�one, jaja (Zał�cznik nr 5) 
 

Artykuły �ywno�ciowe musz� by� wolne od wad z aktualnym terminem przydatno�ci 
do spo�ycia, musz� by� zgodne z Normami Polskimi i wymogami sanitarnymi 
oraz dostarczone transportem i na koszt dostawcy. Termin dostawy i ilo�� wybranych 
artykułów �ywno�ciowych b�dzie uzgadniany ka�dorazowo z Wykonawc� telefonicznie. 



 3 

 
 
Symbol Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV): 
 

15.10.00.00-9 - Produkty zwierz�ce, mi�so i produkty mi�sne 

03.20.00.00-3 - Zbo�a, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 

15.50.00.00-3 - Produkty mleczarskie 

15.60.00.00-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 

15.80.00.00-6 - Ró�ne produkty spo�ywcze 

15.87.00.00-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne 

15.40.00.00-2 - Oleje i tłuszcze zwierz�ce lub ro�linne 

15.22.00.00-6 - Ryby mro�one, filety rybne i pozostałe mi�so ryb 

03.14.25.00-3 - Jaja 

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia 

Przez okres 12 miesi�cy od daty podpisania umowy. 

V. Wykluczenie z post�powania oraz wykaz o�wiadcze� lub dokumentów, 
które wykonawcy musz� dostarczy� w celu potwierdzenia, �e nie 
podlegaj� wykluczeniu 

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy, którzy nie podlegaj� 
wykluczeniu z post�powania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okoliczno�ciach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca 
winien zło�y�: 
1) o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post�powania (o tre�ci 

odpowiadaj�cej zał�cznikowi nr 8), 
2) aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
Pzp (znajduj�ce si� w zał�czniku nr 8), 

3) aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, 
�e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za�wiadczenie, �e uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 
płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu – 
wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert, 
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4) aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce, �e Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie 
na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego 
organu – wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Zamawiaj�cy wykluczy Wykonawc� równie� w przypadku, kiedy w trakcie post�powania 
wyst�pi� przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp. 

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegaj�cych si� wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane o�wiadczenie i dokumenty, musz� by� zło�one przez ka�dego 
Wykonawc�. 

5. Je�eli wykonawca, wykazuj�c spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te b�d� brały udział 
w realizacji cz��ci zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumenty wymienione dziale VIII w pkt. 1. 

6. Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, maj� zastosowanie postanowienia §4 Rozporz�dzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog� by� 
składane (Dz.U. nr 226 poz. 1817 ). 

VI. Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy spełniaj� nast�puj�ce 
warunki udziału w post�powaniu dotycz�ce: 
1) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 

ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�, tj. s� uprawnieni do 
wyst�powania w obrocie prawnym w zakresie obj�tym przedmiotem niniejszego 
post�powania; 

2) posiadania wiedzy i do�wiadczenia tzn.: 
- zamawiaj�cy uzna warunek za spełniony, je�eli w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – 
w tym okresie dostarczali do stołówki artykuły spo�ywcze o warto�ci netto minimum 
40.000,- zł rocznie; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
- zamawiaj�cy uzna warunek za spełniony, je�eli dostawca posiada kierowc� oraz 

samochód dostawczy umo�liwiaj�cy codziennie dostarczanie zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie zamówienia. 
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2. Wykonawca mo�e polega� na wiedzy i do�wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno�ciach finansowych innych podmiotów, 
niezale�nie od charakteru prawnego ł�cz�cych go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowi�zany jest udowodni� Zamawiaj�cemu, i� b�dzie dysponował 
zasobami niezb�dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno�ci przedstawiaj�c w tym 
celu pisemne zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb�dnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3. Je�eli wykonawca polega na wiedzy i do�wiadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi 
by� podwykonawc� w realizacji zamówienia w takiej cz��ci zamówienia dla której 
Wykonawca polega na jego wiedzy i do�wiadczeniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia musz� wykaza�, �e 
warunki udziału w post�powaniu okre�lone przez Zamawiaj�cego spełniaj� ł�cznie, z tym 
�e �aden z wykonawców nie mo�e podlega� wykluczeniu. 

5. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem 
wykonawcy. 

6. Ocena spełnienia wy�ej wymienionych warunków wymaganych od Wykonawców 
zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chocia�by jednego 
warunku wymaganego powy�ej skutkowa� b�dzie wykluczeniem Wykonawcy z 
post�powania. 

7. Zamawiaj�cy zawiadamia Wykonawc� o wykluczeniu z post�powania o udzielenie 
zamówienia podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofert� wykonawcy wykluczonego 
uznaje si� za odrzucon� (art. 24 ust. 4 ustawy). 

VII. Wykaz o�wiadcze� lub dokumentów, które musz� dostarczy� 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w post�powaniu: 

1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiaj�cego warunków udziału 
w post�powaniu, Wykonawca winien zło�y�, w zakresie niezb�dnym do wykazania ich 
spełniania, nast�puj�ce dokumenty: 
1) o�wiadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiaj�cego warunków 

udziału w post�powaniu (znajduj�ce si� w formularzu ofertowym).. 
2) wykaz dostaw wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej jedn� dostaw� artykułów spo�ywczych do stołówki o warto�ci netto minimum 
40.000,-zł rocznie, z podaniem jej warto�ci, przedmiotu oraz okresu i miejsca dostaw 
o tre�ci odpowiadaj�cej zał�cznikowi nr 7. 

 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegaj�cych si� wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz mo�e by� zło�ony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. 
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3) opłacon� polis�, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj�cy, �e 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia, na kwot� nie ni�sz� ni� 40.000,- zł. 

 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegaj�cych si� wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument mo�e by� zło�ony wspólnie lub oddzielnie przez ka�dego 
wykonawc� na ł�czn� kwot� nie ni�sz� ni� 40.000,- zł .dla wszystkich wykonawców. 

 
2. Je�eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo�e przedstawi� dokumentów 

dotycz�cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj�cego, 
mo�e przedstawi� inny dokument, który w wystarczaj�cy sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiaj�cego warunku. 

VIII. Dokumenty składane wraz z ofert� 

1. Wykonawca bior�cy udział w post�powaniu winien zło�y� ofert�, której zawarto�� 
stanowi� b�dzie wypełniony formularz oferty - o tre�ci odpowiadaj�cej zał�cznikowi 
nr 6. 

 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegaj�cych si� wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wykonawcy składaj� jeden formularz ofertowy. 

2. Wypełnione formularze na wybrane pakiety (Zał�czniki 1 - 5), 

3. Wraz z ofert� Wykonawca powinien zło�y�: 
1) O�wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami działu V i działu VII SIWZ. 
2) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru S�dowego. 
3) Formularz ofertowy. 
4) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegaj�cych si� wspólnie 

o udzielenie zamówienia musi by� zał�czone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy prawo zamówie� publicznych w oryginale lub kopii po�wiadczonej za 
zgodno�� z oryginałem przez notariusza. 

5) W przypadku gdy formularz ofertowy lub zał�czone do niego dokumenty s� podpisane 
przez osob�, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu 
do wła�ciwego rejestru lub ewidencji działalno�ci gospodarczej, do oferty nale�y 
doł�czy� odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po�wiadczonej notarialnie 
za zgodno�� z oryginałem. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta powinna zosta� przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowi� zał�czniki 
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i musi by� zgodna z wymaganiami SIWZ 
oraz ustawy Prawo zamówie� publicznych. 
Warunki formalne sporz�dzenia oferty, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty, 
zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych: 
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1) Oferta powinna by� sporz�dzona w j�zyku polskim oraz podpisana przez osob� (osoby) 
upowa�nione do wyst�powania w imieniu Wykonawcy. Osoby wskazane w dokumencie 
uprawniaj�cym do wyst�powania w obrocie prawnym lub posiadaj�ce pełnomocnictwo 
musz� zło�y� podpisy lub parafki na: 

a) wszystkich stronach oferty, 
b) zał�cznikach, 
c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

2) Oferta musi by� trwale zespolona, a ka�da strona oferty ponumerowana, przy czym 
pierwsza strona powinna by� oznaczona nr 1 (z zachowaniem numeracji ci�głej). 

3) Dokumenty nie b�d�ce oryginałami powinny by� po�wiadczone za zgodno�� z 
oryginałem przez osoby wła�ciwe do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Ka�dy Wykonawca mo�e zło�y� wył�cznie jedn� ofert�, w której musi by� zaoferowana 
tylko jedna ostateczna cena. 

5) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci��aj� 
wył�cznie Wykonawc�. 

6)Opakowanie i zło�enie oferty:  
Ofert� nale�y składa� w dwóch kopertach - zewn�trznej i wewn�trznej. Koperta zewn�trzna 
powinna by� zaadresowana do zamawiaj�cego na jego adres oraz opatrzona napisem: 
 

Przetarg nieograniczony na: 
Sprzeda� i dostaw� artykułów �ywno�ciowych do stołówki  

Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie ul. Dworcowa 11 
 

Artykuły �ywno�ciowe - Pakiet asortymentowy (1-5) 
 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 

87-500 Rypin 
 

Koperta wewn�trzna powinna by� opisana nazw� i dokładnym okre�leniem Wykonawcy oraz 
tytułem o tre�ci j.w. 
7) Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany w zło�onej przez siebie ofercie przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne 
o�wiadczenie, i� ofert� sw� zmienia, okre�laj�c zakres i rodzaj tych zmian, a je�li 
o�wiadczenie o zmianie poci�ga za sob� konieczno�� wymiany czy te� przedło�enia 
nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te zło�y�. Powy�sze o�wiadczenie 
i ewentualne dokumenty nale�y zamie�ci� w zamkni�tej kopercie wewn�trznej i 
zewn�trznej, oznaczonych jak w pkt 6 przy czym koperta zewn�trzna powinna mie� 
dopisek „zmiany”. 
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8) Wykonawca mo�e wycofa� zło�on� przez siebie ofert� przed terminem składania ofert. 
W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne o�wiadczenie, �e ofert� sw� 
wycofuje, w zamkni�tej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 6 z dopiskiem „wycofanie”. 

9) Zamawiaj�cy dopuszcza sporz�dzenie oferty wraz z zał�cznikami na własnych 
formularzach, pod warunkiem, �e ich tre�� odpowiada� b�dzie tre�ci przewidzianej 
w formularzach Zamawiaj�cego. 

10) Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk 
polski. 

11) Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy zło�ona przez Wykonawc� 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w�tpliwo�ci co do jej prawdziwo�ci. 

X. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego 

z wykonawcami oraz przekazywania o�wiadcze� i dokumentów 

1. W prowadzonym post�powaniu o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiaj�cy i Wykonawcy b�d� przekazywa� pisemnie, faksem. Je�eli Zamawiaj�cy lub 
Wykonawca przekazuj� o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Wykonawca mo�e zwróci� si� do Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj�cy jest obowi�zany udzieli� wyja�nie� 
niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem �e wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji wpłyn�ł do Zamawiaj�cego nie 
pó�niej ni� do ko�ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Je�eli wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji wpłynie po upływie terminu 
składania wniosku o wyja�nienie tre�ci specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyja�nie�, 
Zamawiaj�cy mo�e udzieli� wyja�nie� albo pozostawi� wniosek bez rozpoznania. 
Przedłu�enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyja�nienie tre�ci specyfikacji. 

3. Je�eli w wyniku zmiany tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadz�cej do zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu jest niezb�dny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiaj�cy przedłu�a termin składania ofert i 
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj� istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieszcza informacj� na stronie internetowej. 

4. Zamawiaj�cy nie zamierza zwoła� zebrania Wykonawców. 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania si� z wykonawcami 

Osob� uprawnion� do kontaktów z wykonawcami jest Pan Rafał Maksymiuk 

Zespół Szkół nr 2 
ul. Dworcowa 11 
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87-500 Rypin 
tel. 54 280 3161 w. 14 

XII. Termin zwi�zania z ofert� 

1. Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofert� nale�y zło�y� w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie przy ul. Dworcowej 11, 
do dnia 12.10.2010 r. do godziny 1100 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po 
tym terminie – bez wzgl�du na przyczyny opó�nienia. 

2. Otwarcie ofert nast�pi w dniu 12.10.2010 r. o godz. 1200
 w pokoju nr 209 w siedzibie 

Zamawiaj�cego. 
3. Oferty, które wpłyn� (zostan� zło�one) po terminie składania ofert zostan� zwrócone bez 

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. W przypadku 
braku na kopercie lub li�cie przewozowym adresu składaj�cego Zamawiaj�cy zastrzega 
sobie prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty po terminie otwarcia ofert przed jej 
odesłaniem. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wyceniaj�c ofert� nale�y poda� w cen� netto, podatek VAT (okre�lony procentowo 
i kwotowo) oraz warto�� brutto. 

2. Cena oferty w formularzu ofertowym, wszystkie informacje finansowe winny by� 
wyra�one w złotych polskich, zaokr�glone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cen� oferty Wykonawca zobowi�zany jest obliczy� w oparciu o wszystkie pozycje oraz 
podane ilo�ci towarów w zał�cznikach 1 do 5 do SIWZ. Cena podana w ofercie powinna 
obejmowa� wszystkie koszty i składniki zwi�zane z wykonaniem zamówienia, 
ewentualne upusty, dowiezienie dostawy do siedziby Zamawiaj�cego. 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 

ofert. 

Przy wyborze oferty zamawiaj�cy kierował si� b�dzie nast�puj�cym kryterium i jego wag�: 
kryterium: 
Kryterium wyboru ofert jest: cena brutto - 100 % (waga kryterium) 
Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta z najni�sz� cen�. 
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Punkty przyznawane w kryterium - cena, liczone b�d� według nast�puj�cego wzoru: 
 

      Cena oferowana minimalna brutto 
Cena = —————————————————— x 100 punktów  
                       Cena badanej oferty brutto 
 
Uzyskane w ten sposób punkty b�d� pomno�one przez współczynnik odpowiadaj�cy wadze 
tego kryterium, tj. 100%. 
Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta, która uzyska najwy�sz� ł�czn� liczb� punktów. 

XVI. Informacja o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana 
zostanie poinformowany odr�bnym zawiadomieniem. 

2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach okre�lonych w projekcie umowy, który 
stanowi zał�cznik nr 9 do specyfikacji. 

3. Zamawiaj�cy zawiera umow� w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym ni� 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
je�eli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – je�eli zostało przesłane 
w inny sposób. 

4. Zamawiaj�cy mo�e zawrze� umow� w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. XVI - 3, je�eli: 
- zło�ono tylko jedn� ofert� na poszczególny pakiet asortymentowy, 

- nie odrzucono �adnej oferty oraz nie wykluczono �adnego wykonawcy (tylko dla 

post�powa� poni�ej progów). 

5. W przypadku podmiotów wyst�puj�cych wspólnie, przed dniem zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona b�dzie Zamawiaj�cemu umowa 
reguluj�ca zasady współpracy uczestników post�powania. 

6. W przypadku powierzenia realizacji cz��ci robót podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowi�zany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez 
Zamawiaj�cego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Je�eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si� od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz� 
spo�ród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

8. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca który wygrał przetarg zobowi�zany jest 
dostarczy� umow� z podwykonawcami (je�eli przewidział udział podwykonawców), 
umow� konsorcjum/spółki cywilnej oraz dostarczy� harmonogram rzeczowo- finansowy 
inwestycji z uwzgl�dnieniem poszczególnych etapów zadania. 
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9. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� zmiany ustale� zawartej umowy, na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy / Zamawiaj�cego w nast�puj�cych przypadkach: 
− zmiany podwykonawcy za zgod� zamawiaj�cego, (nowy podwykonawca musi 

spełnia� takie same warunki jak podwykonawca pierwotny), 

− nadzwyczajna zmiana stosunków cen, kosztów, opłat na warunkach wprowadzonych 

niezale�nie od stron umowy. 

XVI. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cych wykonawcy 

w toku post�powania o udzielenie zamówienia 

�rodki ochrony prawnej przysługuj� wykonawcom, a tak�e innym osobom, je�eli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo�e dozna� uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiaj�cego przepisów ustawy. Osobom uprawnionym przysługuj� �rodki ochrony 
prawnej okre�lone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r.), w postaci 

odwołania. 
 
Zał�czniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Pakiet I – mi�so, drób, w�dliny (Zał�cznik nr 1), 

2. Pakiet II – warzywa, owoce (Zał�cznik nr 2), 

3. Pakiet III – nabiał (Zał�cznik nr 3), 

4. Pakiet IV – przetwory zbo�owe, tłuszcze ro�linne (Zał�cznik nr 4), 

5. Pakiet V – ryby mro�one, jaja (Zał�cznik nr 5), 

6. Formularz ofertowy (Zał�cznik nr 6), 

7. Wykaz dostaw (Zał�cznik nr 7) 

8. O�wiadczenie zgodnie z art. 22. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 

759 z dnia 25 czerwca 2010 r. z pó�n. zm.) (Zał�cznik nr 7), 

9. Projekt umowy (Zał�cznik nr 8). 


