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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” lub Pzp.
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
ul. Szkolna 1, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-16-53-622, REGON 000270248
tel./fax: 41 261 27 90, e-mail: podkunow@poczta.onet.pl, przetargi@kunow.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 15.00,
Adres strony internetowej na której została opublikowana SIWZ: www.jo.kunow.pl
1. Oznaczenie postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PSP.261.1.2017
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/
o szacunkowej wartości poniżej równowartości kwoty 209.000 euro (tj. poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów
żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 roku”.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części.
3. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
• Część 1 – Mięso, wędliny, drób (załącznik 1.1 do SIWZ)
• Część 2 – Warzywa, owoce, kiszonki (załącznik 1.2 do SIWZ)
• Część 3 – Mrożonki i przetwory mrożone, ryby (załącznik 1.3 do SIWZ)
• Część 4 – Nabiał, produkty mleczne, jaja (załącznik 1.4 do SIWZ)
• Część 5 – Artykuły ogólnospożywcze (załącznik 1.5 do SIWZ)
• Część 6 – Pieczywo i wyroby piekarskie (załącznik 1.6 do SIWZ)
4. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną z wybranych części, kilka lub wszystkie
części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą można udzielić
zamówienia jednemu Wykonawcy. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje
określone w danej części.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Część 1 – Mięso, wędliny, drób
Kod CPV: 15100000-9, 15131100-6, 15112000-6
Część 2 – Warzywa, owoce, kiszonki
Kod CPV: 15300000-1
Część 3 – Mrożonki i przetwory mrożone, ryby
Kod CPV: 15331170-9, 15220000-6
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Część 4 – Nabiał, produkty mleczne, jaja
Kod CPV: 15500000-3, 03142500-3
Część 5 – Artykuły ogólnospożywcze
Kod CPV: 15800000-6
Część 6 – Pieczywo i wyroby piekarskie
Kod CPV: 15811000-9
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawierają
załączniki od 1.1 do 1.6 do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe na dane części
zamówienia, stanowiące integralną część SIWZ.
7. Załączniki od 1.1 do 1.6 do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe na dane części
zamówienia określają przewidywane roczne zapotrzebowanie Zamawiającego wg asortymentu
oraz przewidywanej ilości. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania
Zamawiającego.
8. Miejscem dostawy są stołówki Szkoły Podstawowej w Kunowie: przy ul. Szkolnej 1 oraz
przy ul. Fabrycznej 1, 27 - 415 Kunów.
9. W związku z możliwymi zmianami ilości uczniów, której Zamawiający nie jest w stanie
dokładnie określić, podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe
i mogą ulec zmianie. Podane ilości służyć będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania
oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku
czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw
albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
10. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego.
11. Asortyment przedstawiony w formularzach asortymentowo-cenowych nie jest katalogiem
zamkniętym, Zamawiający w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy
asortyment.
12. Ceny produktów spożywczych w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie
w stosunku do wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych. Ceny jednostkowe
określone przez Wykonawcę w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu
i rozładunku do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, do których będzie
realizowana jednostkowa dostawa.
13. Wykonawca będzie realizował wszystkie dostawy artykułów spożywczych do
Zamawiającego na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub faksem przez
upoważnione osoby (pracowników stołówek) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do
godz. 13:00, tj. np. zamówienie na piątek będzie składane co najmniej w czwartek do godz.
13:00. Dostawa będzie miała miejsce w dniu następnym w godzinach 6:00 - 7:00, od
poniedziałku do piątku. W wyjątkowych sytuacjach zmiana godziny dostawy jest możliwa po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Wykonawca
dokona również rozładunku zamówionego towaru. W zamówieniach Zamawiający będzie
określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.
14. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego dokonywać będą wyznaczeni i upoważnieni
pracownicy Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem
odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Po dokonaniu kontroli jakości
dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności
przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym.
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15. Dostawy produktów nie będą dokonywane w czasie przerw w zajęciach szkolnych
przypadających w okresie obowiązywania umowy, tj. ferii, wakacji (z wyjątkiem
organizowania przez szkołę dyżurów), przerw świątecznych wynikających z organizacji roku
szkolnego zgodnie z przepisami prawa, w przypadku odwołania zajęć przez dyrektora placówki
z powodu klęsk żywiołowych oraz w sytuacji zamknięcia stołówki szkolnej na podstawie
decyzji administracyjnej wydanej przez uprawnione do tego organy administracyjne.
16. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia
dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku. Za datę i miejsce
dokonania dostawy uważa się dostarczenie wyrobów w wyznaczonym terminie do siedziby
Zamawiającego.
17. Oferowane produkty spożywcze muszą spełniać parametry jakościowe określone dla
danego asortymentu przez Polskie Normy, wymogi sanitarno - epidemiologiczne i zasady
systemu HACCP. 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. Na
dostarczany towar Wykonawca winien posiadać właściwe atesty i certyfikaty laboratoryjne,
stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie
dostarczanego mięsa, które będzie udostępnione na prośbę Zamawiającego.
18. Dostarczane produkty muszą spełniać ponadto prawem określone wymogi dla tych
produktów, w tym wymogi zdrowotne. Jakość dostarczanych produktów powinna być zgodna
z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty
powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów
środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość
składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej
trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, nazwę i adres
producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy.
19. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach detalicznych, każde
opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta i nazwę surowca, ilość sztuk, klasę
jakości, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania.
20. Opakowania artykułów spożywczych, takie jak: słoiki szklane, torebki papierowe, kartony,
torby foliowe muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia,
zapleśnienia, obecności szkodników, całe i szczelne.
21. Dostarczane produkty muszą być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą
dostarczane nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla
danego produktu, z zastrzeżeniem: wyroby garmażeryjne wyprodukowane będą w dobie
dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni
od dostawy; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; mięso
i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5
dni od dostawy. Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej
ofercie. Smak i zapach oferowanych artykułów spożywczych powinien być charakterystyczny
dla danego produktu bez obcych posmaków czy zapachów.
22. Dostawy wszystkich artykułów spożywczych muszą być realizowane zgodnie z zasadami
dobrej praktyki higienicznej GHP/GMP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony
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odpowiednim środkiem transportu, spełniającym wymagania obowiązujących przepisów prawa
dotyczącego produkcji i obrotu żywnością. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie środka
transportu do przewozu artykułów żywnościowych powinny być udostępnione do wglądu na
prośbę Zamawiającego. Osoby dokonujące dostaw muszą legitymować się aktualnym
zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno - epidemiologicznych, które obowiązane są
okazać na każde żądanie Zamawiającego.
23. Oferowane produkty powinny być należycie zabezpieczone w opakowaniach
gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Pojemniki i opakowania muszą
posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Pojemniki transportowe
powinny być czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie
właściwej jakości w czasie transportu.
24. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę, wady jakościowe
dostarczanych produktów (zarówno ukryte, jak i nieukryte) oraz za uszkodzenia powstałe
w wyniku ich transportu. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego
towaru na nowy, wolny od wad we własnym zakresie i na własny koszt.
25. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych
i jakościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał warunków dostawy.
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do dostarczenia niezwłocznie, tego samego
dnia, na własny koszt i ryzyko brakującego asortymentu.
26. W przypadku nie dostarczenia zamówionego towaru w terminie, stwierdzenia niezgodności
w zakresie dostawy ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenia przez Zamawiającego
wadliwej lub złej jakości partii dostarczonego towaru, jego oznakowania, niezgodności ze
złożoną ofertą, stwierdzenia nieprawidłowości co do terminu przydatności do spożycia danego
produktu bądź przewożenia w nieodpowiednich warunkach, Zamawiający nie dokona ich
odbioru. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu
interwencyjnego od innego dostawcy, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem stołówek - w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy
przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego przez Zamawiającego,
zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wielkość tego zakupu. W przypadku zakupu
interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy
ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy danej partii towaru.
27. W przypadku trzykrotnego nie zrealizowania w pełnym zakresie dostawy przez Wykonawcę
w wymaganym dniu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
28. Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin Zamawiający może wymagać
przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242) oraz
rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L.2004.139.55 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
29. Jaja powinny być świeże, klasa jakości A o normalnym kształcie, czyste, nieuszkodzone,
dostarczane w opakowaniach jednorazowych (papierowe wytłaczaki), każde opakowanie
zbiorcze powinno zawierać nazwę i adres producenta, nazwa surowca, ilość sztuk, klasa
jakości, data zniesienia, data przydatności do spożycia, data wysyłki, warunki przechowywania.
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Data przydatności jaj kurzych do spożycia minimum 28 dni od dnia dostawy Zamawiającemu.
Do wglądu aktualne badania bakteriologiczne jaj i fermy w kierunku salmonelli.
30. Mleko i przetwory mleczarskie powinny być wysokiej jakości bez zanieczyszczeń
mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. Mleko i przetwory mleczarskie powinny
pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać termin przydatności do spożycia w chwili dostawy
nie krótszy niż 5 dni przed jego upływem.
31. Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników,
zawartość netto w opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania,
firma, adres producenta, informacje odnoszące się do źródła pochodzenia). Mięso surowe nie
może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami.
32. Mięso wieprzowe i wołowe, mięso drobiowe, wędliny powinny być w gatunku I, muszą
być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak,
zapach). Nie rozmrażane.
33. Mrożonki owocowe i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby powinny być jednolite
odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych
zlepieńców, bez uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie
uszkodzone o barwie typowej dla danego gatunku i odmiany (z wyjątkiem mieszanek).
34. W przypadku ryb mrożonych etykieta musi zawierać informację dotyczącą procentowej
zawartości ryby, opakowanie: czyste, nieuszkodzone, szczelne, prawidłowo oznakowane
w języku polskim, warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe
wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości.
35. Mrożonki mają być dostarczane w formie nierozmrożonej.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
V. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2.3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą wykazać,
że:
a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
V. A. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) 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.) 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);
14) 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;
15) 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;
16) 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;
17) 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;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) 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
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takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
20) 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;
21) 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);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) 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.
Dodatkowo Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje wykluczenie
Wykonawcy:
1) 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).
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13
lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
V.B. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy (firm) tych
podwykonawców. Powyższą informację Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dot. braku
podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 do SIWZ i w formularzu ofertowym - zał. nr 1 do
SIWZ.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
V.C. Poleganie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp
1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument,
w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (przykład stanowi zał. nr 5 do
SIWZ). Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

9

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust 5 pkt 1.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach
w oświadczeniu - zał. nr 2 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
odpowiednio innych podmiotów lub własne.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
V.D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
b) łącznie lub samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębne wymagane
dokumenty w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
6. Oświadczenie stanowiące zał. nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego
jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia
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publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 tejże ustawy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:
Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu składa wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej oświadczeniem)
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
(forma dokumentu: oryginał)
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
b) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 1);
c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) oraz załącza
do oferty załącznik nr 5 (pisemne zobowiązanie). Forma dokumentów: oryginały.
2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):
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Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
2.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ppkt 1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 2.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 2.3 stosuje się
odpowiednio.
2.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
2.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1). Zapisy w ust. 2.2 stosuje się
odpowiednio.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu):
Nie dotyczy
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy:
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Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń dotyczących określenia wymagań
o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Inne wymagane dokumenty niezbędne w toku oceny i badania ofert:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy,
w szczególności:
• w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do
złożenia oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, należy załączyć pełnomocnictwo
określające jego zakres. Wymagana forma: oryginał lub kopia poświadczona przez
notariusza;
• pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).
Wymagana forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez
notariusza.
c) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy (załączniki nr 1.1 - 1.6 do
SIWZ w zależności od asortymentu).
5.1.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
5.2.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w
języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.
5.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz 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.
7. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem.
7.1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
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podwykonawców, składane są w oryginale.
7.2. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).
9. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić
Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń
i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
11. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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. z 2016 r. poz.
1126).
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku
polskim, za wyjątkiem oferty oraz umowy. Zamawiający dopuszcza składanie wyjaśnień
dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Każda ze stron na
żądanie drugiej strony potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy i nazwą postępowania określoną w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie,
ul. Szkolna 1, 27 - 415 Kunów.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
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drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: podkunow@poczta.onet.pl, a faksem
na nr (41) 261 27 90.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej, wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo przesłane faxem
na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy
podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
6. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. W przypadku składania wszelkich
dokumentów w języku obcym należy załączyć ich tłumaczenie.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być skierowane na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie, ul. Szkolna 1, 27 - 415 Kunów, tel./fax
41 261 27 90 lub na adres e-mail: podkunow@poczta.onet.pl.
8. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom nie później niż
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 8.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej:
www.jo.kunow.pl, (tam gdzie jest zamieszczona specyfikacja).
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej, na której opublikowano SIWZ.
14. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie. Zapis w pkt. 14
stosuje się odpowiednio.
16. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
17. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kalbarczyk - Kierownik stołówki, tel. 41 261 27 98 oraz Dorota Karbowniczek –
Intendentka, tel. 41 261 27 90 - w sprawie przedmiotu zamówienia
Marta Janik - Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 41 261 31 74 wew. 68 - w sprawie
procedury
Kontakt w godzinach urzędowania.

15

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
I X . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu określonego w pkt. l rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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 niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu
związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, kilka lub na jedną
wybraną część. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Jeżeli
Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę na daną część zostanie wyłączony z postępowania.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem - Formularz ofertowy - stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z wymogami SIWZ.
3. Formularz ofertowy oraz wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do
niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta musi obejmować daną część zamówienia i musi być przygotowana w języku polskim.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.
6. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ
adekwatnie do poszczególnych etapów.
7. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty wraz z ofertą muszą być uzupełnione w języku polskim
na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
9. Złożenie oferty lub załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę
jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane
przez Zamawiającego.
10. Formularz ofertowy i wszelkie inne dokumenty, oświadczenia, wykazy i załączniki muszą
być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega
Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału
lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.
12. Wszelkie poprawki lub korekty błędów dokonane w ofercie muszą być parafowane przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
13. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na wszystkie lub wybrane części
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określone w opisie przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) - Tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie ujawniona do
wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna, handlowa lub organizacyjna
przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
jej poufności, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn.. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
20. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:
Nr sprawy: PSP.261.1.2017
Nazwa i adres składającego ofertę
Adres Zamawiającego
Oferta w przetargu:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kunowie w 2018 roku
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 12.12.2017 r.
21. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może ofertę wycofać lub zmienić jej
treść - zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie
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z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
22. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:
Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
22.1 Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1
do SIWZ). W formularzu ofertowym Wykonawca oświadcza, czy jest /nie jest małym/
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej - rozdział VII art. 104-106 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).
22.2 Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - forma dokumentu oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo.
22.3 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub
kopii potwierdzonej notarialnie.
22.4 Oświadczenie wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ).
22.5Pisemne zobowiązanie innego podmiotu (jeśli dotyczy) do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2
ustawy Pzp) - przykład stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
22.6 Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy (załączniki nr 1.1 - 1.6 do
SIWZ; wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione).
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.1.Oferty należy składać/przesyłać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie,
ul. Szkolna 1, 27 - 415 Kunów - sekretariat Szkoły Podstawowej do dnia: 12/12/2017 r. do
godz. 10:00.
1.2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu
składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
2.1. Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez Komisję Przetargową w dniu 12/12/2017
r. o godzinie 10:15 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie ul. Szkolna 1, 27 - 415
Kunów.
2.2. Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert zostanie ogłoszona nazwa Wykonawcy,
oferowana przez niego cena oraz inne szczegóły zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informacje
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.jo.kunow.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca podaje w ofercie cenę całkowitą netto, kwotę podatku VAT oraz cenę
całkowitą brutto w sposób określony w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
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3. W cenie brutto oferty należy ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostarczenia
i rozładunku.
4. Oferent powinien obliczyć cenę oferty na podstawie wykazu artykułów znajdujących
się w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki od 1.1 do 1.6 do
SIWZ (w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę).
5. Wykonawca wypełnia wszystkie rubryki w formularzu asortymentowo-cenowym.
6. Cena ofertowa ma być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
7. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowocenowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom
w czasie realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.
8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w walucie
polskiej w złotych (PLN).
9. Koszt sporządzenia oferty oraz jej złożenia ponosi Wykonawca.
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego 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.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria:
1) cena [C] 60% (cena brutto oferty - waga kryterium 60% - tj. maksymalnie 60 pkt)
2) termin płatności - waga kryterium 40% (tj. maksymalnie 40 pkt)
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów przyznanych
ofercie.
3. Sposób obliczania punktów:
a) dla kryterium ceny [C]:
według następującego wzoru:
W min
C
 100 x60%, gdzie :
Wbad
Wmin - cena brutto najniższej wśród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Wbad - cena brutto danej oferty nie podlegającej odrzuceniu
b) dla kryterium termin płatności [P] (w dniach):
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za podany przez Wykonawcę termin
płatności w Formularzu ofertowym. Termin płatności 7 dni to minimalny termin płatności
faktury zastrzeżony przez Zamawiającego.
Punkty przyznane w kryterium termin płatności będą liczone według następujących zasad:
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1) termin płatności 30 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury Zamawiającemu - 40
pkt
2) termin płatności 21 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury Zamawiającemu - 30
pkt
3) termin płatności 14 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury Zamawiającemu - 20
pkt
4) termin płatności 7 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury Zamawiającemu - 10 pkt
Termin płatności 30 dni to maksymalny termin płatności zastrzeżony przez Zamawiającego.
Wykonawcy, którzy zaoferują termin płatności dłuższy niż 30 dni otrzymają także maksymalną
liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40 pkt.
Maksymalna liczba przyznanych punktów z tytułu kryterium – termin płatności to 40 pkt.
Termin płatności zostaje podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Wartość punktów = C + P
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlegała odrzuceniu,
spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Pzp i w niniejszej SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
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kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
g) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa
w pkt b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt 2 lit. a i e-g na stronie internetowej: www.jo.kunow.pl .
5. Po upływie 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty zgodnie z Pzp, lecz nie później niż przed upływem okresu związania ofertą, Wykonawca,
którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu określonego w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- została złożona tylko jedna oferta,
- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
a) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie);
b) dokumentu upoważniającego, że osoba/osoby, które będą podpisywać umowę
posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile wcześniej takiego dokumentu
nie złożono.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
XV.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY:

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE
WPROWADZONE
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DLA STRON
DO TREŚCI

POSTANOWIENIA, KTÓRE
ZAWIERANEJ UMOWY W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH:
1. Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na takich
warunkach jakie wynikają z postanowień niniejszej specyfikacji i z projektu umowy
(wzoru).
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w
niniejszej SIWZ i /lub ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących
okolicznościach i przypadkach:
a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,
b) zmiana warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. działanie siły wyższej (w szczególności
powódź, pożar, ataki terrorystyczne), zmiany obowiązującego prawa powodujące, że
realizacja przedmiotu umowy w niezmiennej postaci stanie się niecelowa,
c) oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy,
w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy,
e) zmniejszenie lub zwiększenie o 20% zakresu przedmiotu umowy, a tym samym
wartości umowy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności,
f) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych zdolnościami
płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji
umowy,
g) zmiana stawki podatku od towarów i usług,
h) zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy,
i) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmianę
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług,
j) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego; gdy konieczność zmiany,
w tym zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym prawa miejscowego, mających wpływ na realizację umowy,
k) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
l) niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie
od instytucji i urzędów dokumentów (np.: pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
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bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
określonych w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie 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.
4. 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.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej;
c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a i b - w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego.
13. Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku uwzględnienia
przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, pod warunkiem, że
w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
14. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie,
a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
15. Odwołujący oraz wezwany Wykonawca nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
16. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych
w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów
odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
17. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym.
18. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone
w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności
Zamawiającego.
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19. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym),
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
21. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna.
22. W sprawach nie objętych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych w zakresie wybranej części
lub wszystkich części zamówienia. Opis poszczególnych części zamówienia zawarto w rozdz.
III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.
XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE
WARUNKI,
JAKIM
MUSZĄ
ODPOWIADAĆ
OFERTY
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO - podkunow@poczta.onet.pl, www.jo.kunow.pl
XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W NINIEJSZYM
POSTĘPOWANIU.
XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI
I
IDENTYFIKOWALNOŚCI
WYKONAWCÓW
W
TYM
WYMAGAŃ
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TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH.
XXVII. ZAMAWIAJĄCY Z UWAGI NA RODZAJ ZAMÓWIENIA – DOSTAWY NIE
PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP
XXVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
XXIX. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA
OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA
KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY
XXX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie ustala takiego zastrzeżenia w niniejszym postępowaniu.
XXXI. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ
PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
XXXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO, KTÓRYCH
NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
1. Projekt umowy między Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
powinien w szczególności zawierać postanowienia dotyczące:
a) zakresu dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu usług wynikająca
z oferty Wykonawcy,
c) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy. Termin
ten nie może być dłuższy, niż wynikający z umowy z Wykonawcą,
d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy
lub usługi,
e) zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane usługi analogicznie do
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zasad przewidzianych w umowie z Wykonawcą,
f) umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dotyczący
braku możliwości:
- cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,
- dokonania dalszego zlecenia podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy
i Zamawiającego.
2. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały zawarte we
wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych.
XXXIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A
Nie dotyczy
XXXIV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE
ZŁOŻYĆ OFERTĘ
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część lub na wszystkie części zamówienia.
XXXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej www.jo.kunow.pl
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
SIWZ:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
2. Formularze asortymentowo-cenowe - załączniki nr 1.1 - 1.6 do SIWZ
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 2 do SIWZ
4. Projekt umowy (wzór) - załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ
6. Przykład pisemnego zobowiązania innego podmiotu - załącznik nr 5 do SIWZ
Kunów, dnia: 04/12/2017 r.

ZATWIERDZAM
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