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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

dla zamówienia publicznego dokonywanego  
w trybie przetargu nieograniczonego,  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określone  w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), którego przedmiotem są: 

 
 

 

DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 2021 ROK 

NA POTRZEBY ZESPOŁU ŻŁOBKA I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W SOSNOWCU 

Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAO 

 
 
 
 
 
 
                         Niniejsza SIWZ składa się z 19 ponumerowanych stron 

 

 

 

 
 

                                                                                                                      ZATWIERDZIŁ                                                                                                                
                                                                                            Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych 

 
 

                                        Barbara Wieczorek 

 

 

 

Sosnowiec, dnia 03 listopada 2020 rok
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w 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 

 
 
1. Wykonawca winien zapoznad się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji zwaną w dalszej części „SIWZ". 
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówieo publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej „ustawa  
PZP”). 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosowad się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740) z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Klauzula informacyjna dla Wykonawców o przetwarzaniu danych osobowych. 
Obowiązek informacyjny w stosunku do osób fizycznych będących dostawcami lub osób 
działających z upoważnienia dostawców Administratora. 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), (dalej: RODO) informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych 
w Sosnowcu z siedzibą przy ul. B. Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec, będący jednostką 
organizacyjną miasta Sosnowiec prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki 
budżetowej, www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl 

6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych osobowych 
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu jest Pan 
Michał Pośpiech, email: iod.pospiech@gmail.com nr telefonu: 515-041-778. 

7. Celami przetwarzania danych osobowych są: 
 

a) zawarcie i wykonanie umów łączących strony - podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane 
dotyczą są stronami umów albo Administrator podejmuje działania z inicjatywy tych 
osób w celu ich zawarcia w szczególności w związku z konkursami ofert lub 
postępowaniami przetargowymi), 

../../../../../../../../../../../../../Users/Moje%20dokumenty/Downloads/przeatrg%202019%2026-10/Kasia-dokumenty/ZAMÓWIENIA%20PUBLICZNE/2017-SIWZ%20%20Żł.%20Miejski%20-Dostawa%20żywności%20na%202018%20r/www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl
mailto:zmsc@sosnowiec.edu.pl
../../../../../../../../../../Moje%20dokumenty/Downloads/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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b) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - podstawa prawna 
to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego: Zamówienie publiczne, Nr sprawy 
271.2.01.2020, dostawa żywności do placówek Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w 
Sosnowcu, 

c) realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO takich jak: 
 

-  realizacja umowy, w przypadku gdy, nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale 
działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy, 

-  marketing bezpośredni, 
- ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeo, 
- tworzenie statystyk, analiz i zestawieo na potrzeby Administratora. 

 
8. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą byd przetwarzane w związku z umową 

i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy takie jak: 
imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez 
stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, 
a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnieo konkretnej osoby również nr PESEL 
albo nr dowodu tożsamości. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byd: Poczta Polska, Firmy kurierskie lub 
transportowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, 
partnerzy handlowi Administratora, biuro rachunkowe, firmy windykacyjne, a także banki. 
Ponadto w zakresie określonym przez przepisy prawa odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą byd również pozostali oferenci oraz osoby odwiedzające Biuletyn 
Informacji Publicznej Administratora. 

10. Administrator danych nie zamierza przekazywad danych osobowych, które Pani/Pana 
dotyczą do paostw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

11. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez 
okres do czasu zakooczenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez 
przepisy prawa lub do przedawnienia roszczeo. 

12. Ma Pani/Pan prawo do: 
 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych   
       osobowych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich   
       dalszego przetwarzania, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
e) przenoszenia swoich danych, 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
13. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości jej zawarcia lub realizacji. 
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14. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji 
w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach 
określonych w art. 22 RODO. 

15. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów 
kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy 
ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania 
w celu realizacji tych umów. 

 
Jeżeli przekazała/przekazał Pani/Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące osób 
działających w imieniu stron, z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób 
będących pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji 
tym osobom. 

 
 

   II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 ustawy PZP. 

Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: 271.2.01.2020 
 

 

   III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobka i Klubów 

Dziecięcych w Sosnowcu, odpowiadających jakościowo szczegółowym normom handlowym 
(branżowym) i ogólnej normie handlowej określonych w obowiązujących przepisach prawa 
z podziałem na 8 zadao dla: 

 
Oddział  Nr 1  Sosnowiec 41-208  ul. Wojska  Polskiego 19  
Oddział  Nr 2  Sosnowiec 41-200  ul. Jagiellooska 13 f                                                                          
Oddział  Nr 3  Sosnowiec 41-219  ul. Białostocka 17 
Oddział  Nr 4  Sosnowiec 41-214  ul. Staropogooska 64 a                                                                
Oddział  Nr 5  Sosnowiec 41-219  ul. Bolesława Prusa 253 a  
Oddział  Nr 6  Sosnowiec 41-216  ul. Czołgistów 5 
Oddział  Nr 7  Sosnowiec 41-214  ul. Sucha 23 
Oddział  Nr 8 Sosnowiec  41-217 ul. Skwerowa 21 

 
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadao: 

 
Zadanie nr 1 - Dostawa nabiału i produktów mleczarskich 
Zadanie nr 2 - Dostawa mięsa i wędlin 
Zadanie nr 3 - Dostawa mrożonek 
Zadanie nr 4 - Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 
Zadanie nr 5 - Dostawa jaj konsumpcyjnych 
Zadanie nr 6 - Dostawa warzyw i owoców 
Zadanie nr 7 - Dostawa ryb 
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Zadanie nr 8 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej odpowiednio 
dla danej części, na którą składana jest oferta:  

 
a) Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 1 - Dostawy nabiału 

i produktów mleczarskich, Kod CPV: 15500000-3, 
b) Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 2 - Dostawy mięsa 

i wędlin, Kod CPV: 15100000-9, 
c) Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 3 - Dostawy mrożonek, 

Kod CPV: 15331100-8, 
d) Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 4 - Dostawy pieczywa, 

świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, Kod CPV: 15810000-9,  
e) Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 5 - Dostawy jaj 

konsumpcyjnych, Kod CPV: 03142500-3, 
f) Załącznik nr 2.6 do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadnia nr 6 - Dostawy warzyw 

i owoców, Kod CPV: 03220000-9, 
g) Załącznik  nr 2.7 do  SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 7 - Dostawy ryb, Kod 

CPV: 15200000-0, 
h) Załącznik nr 2.8 do SIWZ – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 8 - Dostawy artykułów 

ogólnospożywczych, Kod CPV: 15800000-6. 
 

4. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia następowała: 
 
a) z miejsca składowania / magazynowania asortymentu składającego się na przedmiot 

zamówienia posiadającego aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ 
Paostwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu (magazynu) 
podlegającego urzędowej kontroli organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej, 
w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem); składowania, 
konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie 
składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (jeśli 
Wykonawca nie jest producentem) albo decyzję wydaną przez właściwy organ 
Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż 
bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów 
pochodzących z zakładu, które mogą byd wprowadzane na rynek na terytorium RP), 

b) przy użyciu środków transportu spełniających wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeostwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1252), udokumentowane aktualnymi decyzjami lub zaświadczeniami lub 
opiniami wydanymi przez właściwy organ Paostwowej Inspekcji Sanitarnej lub 
Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagao 
koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie 
przystosowania do przewozu żywności (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem 
zamówienia w danej części na którą składana jest oferta), (Zamawiający wymaga aby 
dokumenty potwierdzające dostawę przedmiotu zamówienia do placówek posiadały 
w swojej treści informację o nr rej. środka transportu, którym zostały dostarczone).  
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5. Uwzględniając wymagania określone w pkt. 4, Zamawiający może przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego wezwad Wykonawcę do złożenia we wskazanym przez 
siebie terminie decyzji lub zaświadczeo lub opinii wydanych przez właściwy organ 
Paostwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcję Weterynaryjną dotyczących spełnienia 
wymagao sanitarnych  przez środki transportu - wymagao koniecznych do zapewnienia 
higieny w obrocie artykułami żywnościowymi (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem 
zamówienia w danej części na którą składana jest oferta), a w przypadku, gdy środki 
transportu nie są własnością Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawid 
umowę, z której wynikad będzie prawo Wykonawcy do używania lub użytkowania środków 
transportu lub oświadczenie właściciela środków transportu do udostępnienia środków 
transportu do kontroli pracownikom Zamawiającego. Nieprzedstawienie w/w dokumentów, 
w szczególności oświadczeo właścicieli środków transportu, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego będzie potraktowane jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  

6. Dostarczane produkty muszą byd: 
 

- świeże i nie posiadad oznak nieświeżości lub zepsucia, zgodnie z Systemami 
Bezpieczeostwa 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 posiadad 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). 
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7.  Godziny i częstotliwośd dostaw:  
 

Numer 
zadania 

 
Nazwa 

asortyment 
 

 
Godziny dostaw 

na placówki 
 

Częstotliwośd 
dostaw 

  

1 Nabiał i produkty mleczarskie 7:00 - 8:00 2 raz w tygodniu   

2 Mięso i wędliny 7:00 - 8:00 1 raz w tygodniu   

3 Mrożonki 7:00 - 12:00 1 raz w tygodniu   

4 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 7:00 - 7:30 codziennie   

5 Jaja konsumpcyjne 7:00 - 12:00 1 raz w tygodniu   

6 Warzywa i owoce 7:00 - 09:00 2 razy w tygodniu   

7 Ryby 7:00 - 12:00 1 raz w tygodniu   

8 Artykuły ogólnospożywcze 7:00 - 12:00 1 raz w tygodniu   

 
8. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert równoważnych. 

Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia poszczególnych artykułów w Kalkulacji 
cenowej, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo a ich 
wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych 
a wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego 
producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych tzn. nie 
gorszych w zakresie składu surowcowego niż produkty wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia.  
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły 
o tożsamej zawartości składników oraz porównywalnych wartościach odżywczych 
i energetycznych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji 
w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Muszą to byd artykuły odpowiadające pod względem norm i jakości artykułom wskazanym 
przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, a także 
posiadające nie gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory 
smakowe. 
Wykonawca oferując artykuł żywnościowy jako równoważny do opisanego w Kalkulacji 
cenowej jest zobowiązany zachowad minimalne wymagania podane w opisie przedmiotu 
zamówienia dla danego artykułu. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co 
do zaoferowanych produktów równoważnych, udowodnienie równoważności leży po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek dopisad „artykuł 
równoważny” obok nazwy producenta/nazwy własnej oferowanego artykułu w Kalkulacji 
cenowej, w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności artykułu, 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi odpowiednie dokumenty 
potwierdzające równoważnośd artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez 
Zamawiającego.  Produkt równoważny musi spełniad warunek co do wskazanego w opisie 
(Kalkulacji cenowej) opakowania, jeżeli zostało podane (pojemnośd/waga/opakowanie – ilośd 
szt.). 

9. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku., wg wymagao 
określonych w załączniku nr 2.1 do 2.8 - Formularze cenowe – Zadania od 1 do  8. 
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   IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

 

   V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP.  
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub 

uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, Zamawiający nie stawia wymagao.  

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

5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej, Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.  
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 
wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 
23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.  

6.  Zamawiający może wykluczyd 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 zamówieo publicznych, może przedstawid dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie 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. 

 
 

   VI.  WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyd:  

 
a) wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SIWZ,  
b) formularze cenowe stanowiące załącznik nr od 2.1 do 2.8 do SIWZ , 
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c) aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  
 

2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji o której mowa 
w art. 86 ust. 5 Ustawy, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez 
wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzieo złożenia oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych. Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:  

 
a) 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 zamówieo publicznych. 
 

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są 
w oryginale lub kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczone za zgodnośd z oryginałem. 

5. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, 
w zakresie dokumentów lub oświadczeo, które każdego z nich dotyczą.  

6. Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeo, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 

   VII.  ZAPISY DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2.  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.  
3.  Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialnośd prawną za realizację 

zamówienia. Problematykę zobowiązao solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez 
umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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   VIII.  ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców. W tym 

przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

2.  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. 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 powierzyd realizację zamówienia. 

 

 

   IX.    OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Ofertowym ceny, jako ceny 

kompletnej jednoznacznej i ostatecznej tj. uwzględniającej wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności dostawy, wniesienia do magazynów.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w Formularzu Ofertowym stanowiącym zał. 
nr 2.1 do 2.8  do SIWZ.  

3. Cena musi obejmowad:  
 

a) wartośd przedmiotu zamówienia,  
b) podatek VAT – wykonawca w obliczeniu ceny brutto poda stawkę (%) podatku VAT 

obowiązującą na dzieo złożenia oferty,  
c) jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej Ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnid 

w cenie,  
d) sposób obliczania ceny:  

-   cena jednostkowa netto x ilośd = wartośd netto,  
-  wartośd netto x stawka % VAT = wartośd brutto danej pozycji w formularzu 

cenowym,  
- suma wszystkich pozycji jest wartością brutto ceny obliczanej dla grupy 

asortymentowej,  
e) Wszystkie ceny jednostkowe winny byd 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. 

5. Podana cena ofertowa, zamieszczona w formularzu ofertowym załącznik od 2.1 do 2.8              
do SIWZ będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację 
przedmiotowego zamówienia. 



Nr sprawy: 271.2.01.2020 
 

11 
 

6. Jeżeli zaoferowane ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia 
i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
 

-  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązao technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartośd 
przyjęta do ustalenia ceny nie może byd niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018 poz. 2177 z póź . zm. t.j.), 

-   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
-  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 
-   wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
-   powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnieo, chyba 
że rozbieżnośd wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócid się o udzielenie wyjaśnieo, o których mowa w ust. 6. 

 
8.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy. 
9.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnieo lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnieo wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10.   Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek 
dołączyd do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające 
fakt zwolnienia lub oświadczenie, wskazujące podstawę prawną zwolnienia podmiotowego 
(w formularzu ofertowym i kalkulacji cenowej, w miejscu stawki podatku VAT należy wpisad 
„zwolniony”). 

 
 

   X.   KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający w odniesieniu do każdego 
z zadao będzie się kierował następującym kryteriami: 
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Kryterium 
Waga 
[1%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa brutto 60% 60 

 
                     Cena najtaoszej oferty 
      C  =       x 60 pkt 
                     Cena badanej oferty 
 

    
Czas oczekiwania 
na  zamówienie 
pilne, w 
szczególnych 
przypadkach 
wynikających z 
potrzeb 
zamawiającego 
 

40% 40 

Liczba punktów za czas oczekiwania na zamówienie pilne, 
w szczególnych    przypadkach    wynikających    z potrzeb 
Zamawiającego w badanej ofercie 
     P  =        x 40 pkt 
Maksymalna   liczba   punktów   za   czas   oczekiwania na 
zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach 
wynikających z potrzeb Zamawiającego spośród badanych 
ofert 

RAZEM 100% 100 
 

 

 
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 
 

L = C + P 

 

gdzie: 
 
L  -   całkowita liczba punktów, 
C  -   punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto", 
P  -  punkty uzyskane w kryterium „czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych 

przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego". 
 
Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto" dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. Ocena punktowa w kryterium „czas oczekiwania na zamówienie 
pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego" dokonana zostanie 
na podstawie zamówieo pilnych w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwośd składania zamówieo pilnych, które 
Wykonawca zobowiązuje się wykonad w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania nie może byd 
dłuższy niż 5 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia. 

 
Ocena ofert w oparciu o kryterium „CZAS" oczekiwania na zamówienie pilne klasyfikuje się 
następująco: 

a) do 1 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia  - 40 pkt, 
b) do 2 godzin   od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia  - 30 pkt, 
c) do 3 godzin   od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia  - 20 pkt, 
d) do 4 godzin   od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia  - 10 pkt, 
e) do 5 godzin   od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia  -   0 pkt. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwośd składania zamówieo pilnych, które Wykonawca 
zobowiązuje się wykonad w danym dniu roboczym. 
Definicja dnia roboczego - dzieo od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Ocena ofert w oparciu o kryterium czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych 
przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego. 

5. Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę 
w Formularzu Oferty czasu oczekiwania na zamówienie pilne. 

6. Najkrótszy możliwy czas oczekiwania na zamówienie pilne to do 1 godziny od momentu 
telefonicznego zgłoszenia zamówienia. 

7. Najdłuższy możliwy czas oczekiwania na zamówienie pilne to 5 godzin  od momentu 
telefonicznego zgłoszenia zamówienia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w Formularzu Oferty czasu oczekiwania na 
zamówienie pilne, Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny możliwy czas oczekiwania na 
zamówienie pilne (czyli do 5 godzin), a przypadku wyboru oferty Wykonawcy czas ten 
zostanie uwzględniony w umowie. 

9. W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu oczekiwania na 
zamówienie pilne dłuższego niż 5 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia 
zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
PZP. 

10. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy 
PZP, może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art, 89 ust. 1 ustawy PZP. 
13. Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert w zakresie danego pakietu, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone 
oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

   XI.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEO 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 

 
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3.  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 2020 r. poz. 1041, ze 
zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłaoca na adres Zamawiającego wskazany 
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w rozdziale I, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 
r. poz. 344 ze zmianami) lub faksem na nr 32/263-61-71 lub drogą elektroniczną wysyłając         
e-mail na adres: zmsc@sosnowiec.edu.pl  

3.  Ofertę w niniejszym postępowaniu należy złożyd w formie pisemnej. W przypadku wezwania 
przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeo, dokumentów 
lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a, 4 ustawy PZP, oświadczenia, 
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyd (złożyd/uzupełnid/poprawid) w formie 
pisemnej. 

4.  Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów określonych 
w art. 38 ustawy Prawo zamówieo 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. 

5. W przypadku oświadczeo, wniosków, zawiadomieo lub informacji przekazywanych 
Zamawiającemu uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treśd dotarła do Zamawiającego 
przed upływem wyznaczonego terminu. 

 

 

   XII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Opis sposobu przygotowywania ofert:  
 
1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przedstawid zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 
4. Oferta musi byd napisana w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna 

zostad wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym na papierze. Nie 
dopuszcza się formy elektronicznej. Oferta powinna byd podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Formularze i załączniki do niniejszej SIWZ powinny zostad wypełnione przez Wykonawcę bez 
dokonywania zmian w układzie druków załączonych przez Zamawiającego.  

6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścid w zamkniętej nieprzezroczystej 
kopercie opatrzonej następującymi napisami:  

 
Nazwa i adres Wykonawcy:  
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu  
ul. B.Prusa 253 a 
41-219 Sosnowiec  
OFERTA  
Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021 na potrzeby Zespołu Żłobka i Klubów 
Dziecięcych w Sosnowcu z podziałem na 8 zadao 
nie otwierad przed: 20.11.2020 do godz. 10:15  

mailto:zmsc@sosnowiec.edu.pl
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7. Zamknięcie koperty powinno wykluczad możliwośd jej przypadkowego otwarcia.  
8. Wszystkie strony muszą byd ponumerowane i w sposób trwały połączone.  
9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą byd parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Informacje składane w trakcie mniejszego postępowania stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, co 
do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą byd udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą byd opatrzone klauzulą „TAJEMNICA - nie udostępniad innym 
oferentom” i załączone jako odrębna częśd nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez 
Wykonawcę.  

12. Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi byd opisane w sposób wskazany w punkcie 6 oraz dodatkowo 
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofad oferty ani 
wprowadzid jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.  

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 
PZP. 

14. Osoba składająca ofertę na własną prośbę otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała 
tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego. 

15. Wraz z ofertą powinny byd złożone:  
 

a) załącznik nr 2.1 do 2.8 – Formularz cenowy – zadanie od 1 do 8,  
b) załącznik nr 3  – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania,  

c)    załącznik nr 5  Oświadczenie dotyczące oferowanych artykułów, 
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikad przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może byd 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno byd 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodnośd z oryginałem) względnie do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskad 
w szczególności 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 2019 
r. poz. 700 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do 
ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
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Miejsce i termin składania ofert:  
 
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy doręczyd do dnia: 20.11.2020 roku (piątek) do 

godziny 10:00 na adres: Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ul. B.Prusa 253 a 
41-219 Sosnowiec.  

2. Za skuteczny termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez 
Zamawiającego.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
4. Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.  

 
Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.11.2020 roku (piątek) o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego - Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ul. B.Prusa 253 a 41-219 
Sosnowiec.  

2. Otwarcie jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd 

na sfinansowanie zamówienia. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

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

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd 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.  
 
Termin związania ofertą:  
 
1. Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od ostatecznej daty otwarcia ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócid się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
 

   XIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia w zakresie danego zadania Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej 
kryterium oceny ofert.  
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2. Zamawiający unieważni postępowanie w zakresie danej części w sytuacji, gdy wystąpią 
przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP. 

3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
 

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 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 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 ustawy PZP, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagao dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa 
w pkt 3 ppkt b SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt a i d na stronie 
internetowej oraz publicznie dostępnym miejscu w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeo.  

6. Zamawiający może nie ujawniad informacji, o których mowa w pkt 3, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

7. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed 
upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta albo 
upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 
ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła 
wyrok lub postanowienie kooczące postępowanie odwoławcze. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie 
powiadomiony o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważniające postępowanie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

10. Zamawiający może unieważnid postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane. 

 
 

   XIV.  WARUNKI DOKONANIA ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

 
1.  Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 
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2.  Zamawiający dopuszcza możliwośd dokonania zmian postanowieo zawartej umowy zgodnie 
z zapisami w załączniku do SIWZ, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. 

 

 

   XV.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
1.  Środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP przysługują Wykonawcy a także innemu 

podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP. 

3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4.  Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznad 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. 

7.  Odwołanie w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 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 PZP.  

8.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowieo specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 

 

   XVI.  POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
1. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 PZP.  
2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, obowiązku wniesienia wadium 
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na 8 zadao 
opisanych w pkt III.2 SIWZ.  

4. Za częśd należy rozumied „zadanie". Wykonawca może złożyd ofertę na wybrane przez siebie 
jedno zadanie albo dowolną ilośd zadao. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie 
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rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożona na pełny 
asortyment dla danego zadania. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 

Prawo zamówieo publicznych. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 

 

   XVII.  LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną częśd SIWZ:  
 
Załącznik nr 1  – Formularz oferty  
Formularze cenowe: 
Załącznik nr 2.1 – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 1 - dostawy nabiału i produktów mleczarskich 
Załącznik nr 2.2 – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 2 - dostawy mięsa i wędlin 
Załącznik nr 2.3 – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 3 - dostawy mrożonek 
Załącznik nr 2.4 – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 4 - dostawy pieczywa, świeżych wyrobów 
piekarskich i ciastkarskich  
Załącznik nr 2.5 – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 5 - dostawy jaj konsumpcyjnych 
Załącznik nr 2.6 – Kalkulacja cenowa dla zadnia nr 6 - dostawy warzyw i owoców 
Załącznik  nr 2.7 – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 7 - dostawy ryb 
Załącznik nr 2.8 – Kalkulacja cenowa dla zadania nr 8 - dostawy artykułów ogólnospożywczych 
Załącznik nr 3  –  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  z postępowania  
Załącznik nr 4  –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik nr 5    Oświadczenie dotyczące oferowanych artykułów 
Załącznik nr 6 –  Wzór umowy
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