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 Nr sprawy ZŻIKD.271.2.03.2019  
1. ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych Sosnowcu 

ul. B.Prusa 253 a  

 41-219  Sosnowiec 
tel.: 32 263 61 71, fax.: 32 263 61 71 

adres strony internetowej: www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl 

e-mail: zmsc@sosnowiec.edu.pl 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
na:  

„DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 2020 R. NA POTRZEBY 
ZESPOŁU ŻŁOBKA I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W SOSNOWCU” Z PODZIAŁEM NA 

8 PAKIETÓW (CZĘŚCI)” 
dla: 

Oddział  Nr 1  Sosnowiec 41-208  ul.  Wojska  Polskiego  19  
Oddział  Nr 2  Sosnowiec 41-200  ul.  Jagiellońska  13f                                                                          

Oddział  Nr 3  Sosnowiec 41-219  ul. Białostocka 17 

Oddział  Nr 4  Sosnowiec 41-214  ul. Staropogońska  64a                                                                
Oddział  Nr 5  Sosnowiec 41-219  ul. Bolesława Prusa  253a  

Oddział  Nr 6  Sosnowiec 41-216  ul. Czołgistów  5 
Oddział  Nr 7  Sosnowiec 41-214 ul. Sucha 23 

 
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 03.12.2019 r.  
Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń w dniu: 03.12.2019 r. 

www.bip.um.sosnowiec.pl menu: Zamówienia publiczne „profil nabywcy”/Jednostki 

podległe w dniu 03.12.2019 r. 
SIWZ dostępna jest na stronie www.bip.um.sosnowiec.pl menu: Zamówienia 

publiczne „profil nabywcy”/Jednostki podległe.  
 

 
 

 

 
 

 
Zatwierdził  

Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  
   Barbara Wieczorek 

 
 

 

 
 

 
 

Sosnowiec dnia 03 grudzień 2019 r. 

przeatrg%202019%2026-10/Kasia-dokumenty/ZAMÓWIENIA%20PUBLICZNE/2017-SIWZ%20%20Żł.%20Miejski%20-Dostawa%20żywności%20na%202018%20r/www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl
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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE  

1. ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych 

ul. B.Prusa 253 a  

 41-219  Sosnowiec 

tel.: 32 263 61 71, fax.: 32 263 61 71 
adres strony internetowej: www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl 

e-mail: zmsc@sosnowiec.edu.pl 
2. TRYB ZAMÓWIENIA  

 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej                  

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz.U. z 

2019r. poz. 1843).  
2.2. Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa.  

 
Rozdział II  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA  
1. Nazwa zamówienia: „Dostawa artykułów żywnościowych na 2020 r. na 

potrzeby Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu” z podziałem na              

8 pakietów (części)” 
dla: 

Oddział  Nr 1  Sosnowiec 41-208  ul.  Wojska  Polskiego  19  
Oddział  Nr 2  Sosnowiec 41-200  ul.  Jagiellońska  13f                                                                          

Oddział  Nr 3  Sosnowiec 41-219  ul. Białostocka 17 
Oddział  Nr 4  Sosnowiec 41-214  ul. Staropogońska  64a                                                                

Oddział  Nr 5  Sosnowiec 41-219  ul. Bolesława Prusa  253a  
Oddział  Nr 6  Sosnowiec 41-216  ul. Czołgistów  5 

Oddział Nr 7   Sosnowiec 41-214 ul. Sucha 23 

 
 

2. Zakres zamówienia: „Dostawa artykułów żywnościowych na 2020r. na 
potrzeby Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu” z podziałem na            

8 pakietów (części)”.  
tj.:  

Pakiet nr 1 – Nabiał  i produkty  mleczne  CPV: 15500000-3 

Pakiet nr 2 – Mięso i wędliny      CPV: 15100000-9      

Pakiet nr 3 – Mrożonki CPV:  15331170-9                             

Pakiet nr 4 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie CPV: 15810000-9 

Pakiet nr 5 – Jaja konsumpcyjne        CPV:    03142500-3 

 
Pakiet nr 6 – Warzywa i owoce   CPV:  03220000-9             

 
Pakiet nr 7–  Ryby   CPV:  15200000-0                     

       

Pakiet nr 8 – Artykuły ogólnospożywcze CPV: 15800000-6 
 

przeatrg%202019%2026-10/Kasia-dokumenty/ZAMÓWIENIA%20PUBLICZNE/2017-SIWZ%20%20Żł.%20Miejski%20-Dostawa%20żywności%20na%202018%20r/www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 

SIWZ.  
Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest 
mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu 

takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. 
 

3.1 Dostarczane produkty muszą być:  

- świeże i nie posiadające oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie                    
z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami 

Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu, 

- w zależności od rodzaju asortymentu dostarczane w zamkniętych                               

i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację 

o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), 
dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, 

 - pierwszego gatunku, 

- czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania 
jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte                    

w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające 
ważne terminy ważności do spożycia 

- dostarczone własnym transportem, zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, 

w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, 

- dostarczone do siedziby środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu 

artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich 
jakości, 

- dostarczane w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH 
odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane 

były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu 
higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do 

spożycia, temperatury przewozu), 

3.2 Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających                         
z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy 

następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia, którego 
dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego (intendent) w terminie 24 

godzin od momentu złożenia zamówienia. 
3.3. Zamówienie będzie dostarczane własnym środkiem transportu i na własne 

ryzyko i Wykonawca nie będzie obciążać kosztami transportu Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych 
znajdujących się w oddziale Żłobka. Sprzedający dostarcza Kupującemu wraz 

towarem fakturę vat potwierdzającą dostawę na każdy poszczególny oddział. 
3.4 Upoważnieni pracownicy Zamawiającego (intendent) będą dokonywać odbioru 

towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm 
jakościowych. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru              

w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. 
 W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru 

Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie 

dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia reklamacji. W przypadku nie dostarczenia 
pełnowartościowego towaru po zgłoszonej reklamacji Zamawiający uprawniony jest 

do zakupu w/w towaru na koszt wykonawcy. 
 Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na 

koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez 
Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. 
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4. Częstotliwość i godziny dostaw:  

Pakiet nr 1 – Nabiał  i produkty  mleczne  - 1 raz w tygodniu 

Pakiet nr 2 – Mięso i wędliny  - 1 raz w tygodniu 

Pakiet nr 3 – Mrożonki  - 1 raz w tygodniu 

Pakiet nr 4 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie - 1 raz w tygodniu 

Pakiet nr 5 – Jaja konsumpcyjne    -    1 raz w tygodniu 

 
Pakiet nr 6 – Warzywa i owoce   -1 raz w tygodniu 

Pakiet nr 7–  Ryby -   1 raz w tygodniu 

Pakiet nr 8 – Artykuły ogólnospożywcze - 1 raz w tygodniu 

- Nabiał i produkty mleczarskie, mięso i wędliny od 7 00 do 800; 

- Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie od 7 00 do 730 

- Mrożonki, jajka, ryby, art. ogólnospożywcze od 7 00 do 1200 

- Warzywa i owoce od 7 
00

 do 9
00 

5. Termin wykonania zamówienia:  

 
Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wg wymagań określonych w załączniku nr 2 

- Formularze cenowe – Pakiety 1 – 8.  
Rozdział III  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział IV  
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu.  
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.  
4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający 
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:  

5.1. 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 2019 

r. poz. 243, ze zmianami) 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 2019 r. poz. 498);  
5.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 



 5 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba, że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                
o udzielenie zamówienia.  

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę           

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 7 za wystarczające.  

 
Rozdział V  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA  

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  
1.1. wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ,  
1.2. formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ  

1.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 

3 do SIWZ.  

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do 

złożenia następujących dokumentów:  
3.1. odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości.  

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1., powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
dokumenty, o których mowa w punkcie 1.3. oraz w pkt 3.1 należy złożyć odnośnie 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad:  

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy              
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone               

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
7.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

 
Rozdział VI 

OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Ofertowym ceny jako 
ceny kompletnej jednoznacznej i ostatecznej tj. uwzględniającej wszystkie koszty tj. 

dostawy, wniesienia do magazynów.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w Formularzu Ofertowym 
stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.  

3. Cena musi obejmować:  
3.1. wartość przedmiotu zamówienia,  

3.2. podatek VAT – wykonawca w obliczeniu ceny brutto poda stawkę (%) podatku 
VAT obowiązującą na dzień złożenia oferty,  

3.3. jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej Ofercie upust cenowy, to musi go 

uwzględnić w cenie,  

3.4. sposób obliczania ceny:  

- cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto,  

- wartość netto x stawka % VAT = wartość brutto danej pozycji w formularzu 

cenowym,  

- suma wszystkich pozycji jest wartością brutto ceny obliczanej dla grupy 

asortymentowej.  

3.5. Wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania.               

W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr 

po przecinku, Zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.  

4. Waluta ceny - PLN. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą 
prowadzone wyłącznie w walucie PL.  

 
 

Rozdział VII  

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                    
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

- Katarzyna Juszczyk – Tel.: 32/263-61-71, wew. 24,  

- Barbara Wieczorek – Tel.: 32/263-61-71. 
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający               

i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego            

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity – 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1481, ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca na 

adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.                          

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 
1219 ze zmianami) lub faksem na nr 32/263-61-71 lub drogą elektroniczną 

wysyłając e-mail na adres: zmsc@sosnowiec.edu.pl  

 
3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów 

określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie wyjaśnienia, 
modyfikacje i inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

będzie zamieszczał na swojej stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu 
Miasta Sosnowca www.bip.um.sosnowiec.pl menu: Zamówienia publiczne „profil 

nabywcy”/Jednostki podległe.  
 

Rozdział VIII  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 
OFERT  

1. Opis sposobu przygotowywania ofert:  
1.1. ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,  

1.2. wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą 
Wykonawcy,  

1.3. oferta musi być napisana w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta 

powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym 

na papierze. Nie dopuszcza się formy elektronicznej. Oferta musi być podpisana 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami 

potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego,  

1.4. formularze i załączniki do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę bez dokonywania zmian w układzie druków załączonych przez 
Zamawiającego,  

1.5. ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej 

nieprzezroczystej kopercie opatrzonej następującymi napisami:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………….  

ADRESAT:  

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu 

ul. B.Prusa 253 a  
 41-219  Sosnowiec 

OFERTA  
 Dostawa artykułów żywnościowych na 2020r. na potrzeby Zespołu Żłobka                

i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu z podziałem na 8 pakietów (części)” 
  nie otwierać przed: 12.12.2019 do godz. 10:15  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)  
 

 

 

1.6. zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość jej przypadkowego otwarcia,  

1.7. wszystkie strony muszą być ponumerowane i w sposób trwały połączone,  

1.8. wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę,  

1.9. informacje składane w trakcie mniejszego postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą „TAJEMNICA - 

nie udostępniać innym oferentom” i załączone jako odrębna część nie złączona              
z ofertą w sposób trwały,  

1.10. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                   

z oryginałem przez Wykonawcę.  

 
2. Miejsce i termin składania ofert:  

2.1. ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy doręczyć do dnia: 12.12.2019r. 
(czwartek) do godziny 10:00 na adres:  

 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu 

ul. B.Prusa 253 a  41-219  Sosnowiec  
 
2.2. za skuteczny termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty 
przez Zamawiającego,  

2.3. oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania,  
2.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.  
3. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

3.1. komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.12.2019 roku (czwartek)          
o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  

w Sosnowcu ul. B.Prusa 253 a  41-219  Sosnowiec  

3.2. otwarcie jest jawne,  
3.3. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

3.4. w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego 
pisemny wniosek Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: 

nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert oraz 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
3.5. wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu 

Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu;  
3.6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty 

najkorzystniejszej oraz zamieści tę informację na stronie internetowej 
www.bip.um.sosnowiec.pl menu: Zamówienia publiczne „profil  

nabywcy”/Jednostki podległe oraz publicznie dostępnym miejscu w swojej siedzibie 
na tablicy ogłoszeń.  

 

4. Termin związania ofertą:  
4.1. wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od ostatecznej daty otwarcia ofert.  

 
 

Rozdział IX  
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY 

OFERT  

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie  
 

(dla poszczególnych części ocena dokonana będzie oddzielnie).  
Cena = 100% wagi.  

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena.  
 

Punktacja za kryterium cena obliczona będzie wg wzoru:  
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P = C(n) : C(or) x 100 pkt  

C(n) – cena najniższa  

C(or) – cena oferty rozpatrywanej  
P – liczba punktów za kryterium  

Cena – na podstawie danych zawartych w Formularzu Ofertowym oferty  
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Ocena końcowa oferty - ocenę końcową oferty stanowi liczba uzyskanych 
punktów.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  

3.6. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie,  

3.7. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,  

3.8. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru - 

uzyskała największą liczbę punktów.  
 

Rozdział X  
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do 
złożenia następujących dokumentów:  

1.1. odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
 

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia            

o wyborze oferty, i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  

3. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawcę, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
 

ROZDZIAŁ XI  
WARUNKI DOKONANIA ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy pod 

następującymi warunkami: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie                  
z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzorem umowy - załącznik nr 

5 do SIWZ. 
 

 
ROZDZIAŁ XII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
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ROZDZIAŁ XIII 

POZOSTAŁE INFORMACJE  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 PZP - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza wyjaśnienie na tej stronie.  

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 

ust. 3 PZP.  

4. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, obowiązku wniesienia 

wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na 8 
pakietów .  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
Rozdział XIV  

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 965/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Żłobka                
i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ;  
2) informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan 
uzyskać w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ;  
3) inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu 

Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ;  jest Pan Michał Pośpiech, email: 
iod@dps1sosnowiec.pl nr telefonu: 515-041-778;  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

Dostawy artykułów żywnościowych na 2020r. na potrzeby Zespołu Żłobka i Klubów 

Dziecięcych w Sosnowcu” z podziałem na 8 pakietów (części)”.  
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  
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6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,        

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą 
przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku 

dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych         

w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;  

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane          

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

9) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników)  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

10) nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ  

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – pakiety 1-8 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia               
z postępowania  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 


