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Zamawiający                                 
Przedszkole Miejskie nr 206 
z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Lermontowa 7 
92 – 512 Łódź 
 

 
 
PM206.260.5.2016 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z 

Oddziałami Integracyjnymi” 
 

Zamówienie podzielono na 11 części. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Zamawiający: Przedszkole Miejskie nr 206 

z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Lermontowa 7 
92 – 512 Łódź 
Tel/fax. 42 672 70 89 
e-mail: pm206lodz@interia.pl 
http://przedszkole206lodz.pl/ 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 i art. 39 o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz.907z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ 
użyty jest skrót Pzp należy przez to rozumieć ustawę wskazaną w  pkt. 1. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych. 
 
Zamówienie dzieli się na 11 części: 
Część I – artykuły ogólnospożywcze, 
Część II – mrożonki, 
Część III – wyroby cukiernicze, 
Część IV – pieczywo, 
Część V – wędlina, 
Część VI – świeże owoce, warzywa i jaja 
Część VII – przetwory mączno-garmażeryjne, 
Część VIII – nabiał, 
Cześć IX – ryby i przetwory rybne, 
Część X – świeże mięsa wieprzowe i wołowe, 
Część XI – świeże mięso drobiowe 
 
Kod CPV 
Część I 
15.80.00.00 - Różne produkty spożywcze 
Część II 
15.33.11.70 - Warzywa mrożone 
15896000-5 – Produkty głęboko mrożone 
Część III 
15.81.00.00 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
Część IV 
15.81.10.00 – Pieczywo 
Część V 
15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 



 

 

15.13.00.00 - Produkty mięsne 
Część VI 
15.30.00.00 - Owoce, warzywa i podobne produkty 
03.14.25.00 – Jaja 
Część VII 
15.61.00.00 - Produkty przemiału ziarna 
Część VIII 
15.50.00.00 - Produkty mleczarskie 
Część IX 
15.22.00.00 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 
15.20.00.00 - Ryby przetworzone i konserwowane 
Część X 
15.10.00.0 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
15.11.00.00 - Mięso 
Część XI  
15.11.21.00 - Świeży drób 
15.13.15.0 - Produkty drobiowe 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 oraz nr 7 do 
SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż podane w SIWZ ilości artykułów są ilościami 
maksymalnymi, szacowanymi przez Zamawiającego na okres realizacji 
zamówienia. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie w zależności od 
faktycznych potrzeb co oznacza, że podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. 
Rozliczenie za dostawę odbywać się będzie na podstawie faktycznej ilości 
zamówionych i dostarczonych artykułów według cen jednostkowych zawartych w 
formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 
zmniejszenia maksymalnego zakresu dostawy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazany w załączniku nr 2 (formularz 
cenowy) zawiera wykaz standardów jakościowych wskazujących istotne cechy 
przedmiotu zamówienia, każdego z produktów. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza 

powierzyć podwykonawcom – brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość 
zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę (wskazania należy dokonać w 
Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). 

6. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-
epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. 

7. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154). 

8. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia 
oraz wyładunek. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów 
jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności 
do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich 
warunkach. 



 

 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
 

  
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku, 
jednakże nie dłużej niż do dnia, w którym suma należności osiągnie wartość kwoty 
zamówienia. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem pisemnego 
zawiadomienia wykonawcy o rozwiązaniu umowy, bez roszczeń z tego tytułu ze strony 
wykonawcy. 
 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający dokona oceny spełnienia tego 
warunku na podstawie  oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający dokona oceny spełnienia tego 
warunku na podstawie  oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej (w tym doświadczenia) - Zamawiający 
dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie  oświadczenia zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1-8 ustawy. 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z 
załącznikiem nr 4 i 5 do SIWZ i odpisu z odpowiedniego rejestru. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu są jednakowe dla wszystkich części postępowania. 

 

Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / 
nie spełnia. 
 
6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę):  



 

 

 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 
do SIWZ; 
 

2. Na  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania o 
udzielenie zamówienia – Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące 
dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę): 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu 
należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, składane w terminie 3 dni (nie 
wcześniej!!) od ogłoszenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp. 

 
3. Wykonawcy ubiegając się wspólnie o zamówienie (konsorcja) zobowiązani są do 

złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa umocowującego do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dokumenty wymienione w ust.2 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców 
ubiegających się o wspólne zamówienie. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 
1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin, o którym mowa w 
ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 



 

 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy pzp. 

 
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJACEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, informacje mogą być przesyłane pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zaneta7@poczta.onet.eu 
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Numer faksu Zamawiającego to 42 672 70 89. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Żaneta Bogusławska 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERT Ą 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

zamówienia.  
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) Oferta złożona na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SIWZ podpisany przez Wykonawcę, 

b) Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
c) dokumenty, o których mowa w dziale 6 SIWZ, 

5. Strony oferty powinny być ze sobą trwale złączone. 
6. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być ponumerowana. 
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. 

10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 

11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

12. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na 
kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za 



 

 

zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia, przez co najmniej jedną z osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Pożądane jest również przystawienie 
pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką 
pieczątką. 

13. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

14. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ” – Tajemnica 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.). 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Kopertę należy odpowiednio opisać 
„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. Koperty oznaczone „Zmiana oferty zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
potwierdzeniu poprawności dokonywania zmian dołączone zostaną do oferty. Oferty 
wycofane nie będą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert. 

 
 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedszkole nr 206 z 
Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, Łódź w gabinecie Dyrektora do dnia 
16.12.2016  roku do godz. 9:30. 
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania (pod warunkiem, iż na kopercie znajdują się 
dane wykonawcy, niezbędne do odesłania oferty). 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona 
Nazwa (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana według następującego 
wzoru: 

 
 

Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi   
ul. Lermontowa 7, 92 – 512 Łódź 

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z 
Oddziałami Integracyjnymi” cz ęść ……. 

 Nie otwierać przed dniem 16.12.2016 roku do godz.9:30 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016 roku o godz. 9:30 siedzibie Zamawiającego 

w gabinecie Dyrektora. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cenę należy obliczyć osobno dla każdej części zamówienia. 
2. Wykonawca wskaże jednostkowe ceny ofertowe na formularzu cenowym, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie ceny 



 

 

jednostkowe należy następnie przemnożyć przez ilości wskazane w formularzu. Suma 
cen jednostkowych przemnożonych przez wskazane ilości stanowić będzie cenę 
ofertową(osobno dla każdej części), którą wskazać należy w formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena oferowana winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych z 
wykonaniem zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami. 

5. Zamawiający zastrzega, iż podane w SIWZ ilości artykułów są ilościami 
maksymalnymi, szacowanymi przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia. 
Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie w zależności od faktycznych potrzeb co 
oznacza, że podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. Rozliczenie za dostawę odbywać się 
będzie na podstawie faktycznej ilości zamówionych i dostarczonych artykułów według 
cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia maksymalnego zakresu dostawy. 

 
 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: cena (C) – 99%, termin płatności (TP) – 1%, maksymalnie 
do uzyskania 100 punktów. 

2. Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części 12 niniejszej 
Specyfikacji. 

3. Liczba punktów dla kryterium Cena zostanie wyliczona według następującego wzoru: 
 
 

 Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców 
  C =  ----------------------------------------------------------    x 99%     x 100 
      Cena oferty badanej 
 
 

4. Liczba punktów dla kryterium Termin płatności zostanie wyliczona według 
następującego wzoru: 
 

 
               Ilość punktów za oferowany termin płatności 

                           w ofercie badanej 
  TP =  --------------------------------------------------------------------    x 1 %       x 100 
  Ilość punktów za maksymalny termin płatności 

       wynikający z przyjętych do oceny ofert    
 

5. Przy ustalaniu liczby punktów w kryterium Termin płatności Zamawiający zastosuje 
następującą zasadę: 

a. za termin płatności wynoszący od 7-14 dni – 0,1 punktu; 
b. za termin płatności wynoszący 15-29 dni – 2 punkty; 
c. za termin płatności wynoszący 30 dni lub więcej – 4 punkty (maksymalnie) 

 



 

 

6. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie 
podlegających odrzuceniu. 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość 
punktów (kryterium cena + kryterium Termin płatności) obliczonych wg powyższych 
zasad. 

 
 
14. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 

ustawy Pzp. 
2. W przypadku gdy wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona 

przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i 
miejscu zawarcia umowy. 

 
15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów 

realizacji usługi oraz terminów płatności w przypadku konieczności dokonania zmiany 
wynikającej z realizacji projektu oraz w przypadku zaistnienia wyjątkowych 
okoliczności zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

 
17. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWA ŻNIONYCH DO 

ICH  UDZIELANIA 
 

1. Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze 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.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpatrywania. 



 

 

4. Przedłużenie terminu do składania nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na 
swojej stronie internetowej. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: 
1) Pani …………………………… 
2) ……………………………….. 

 
 

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
 
 Osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku  
w wyniku postanowień niniejszej specyfikacji lub naruszenia przez Zamawiającego 
określonych w Prawie zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do – informacja o przynależności 

do grupy kapitałowej, 
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy, 
7. Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

                                                                                 
Zatwierdzam 

 
Agnieszka Kucharska 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi 
z Oddziałami Integracyjnymi 

Łódź, dnia 08.12.2016 roku 
 

 
 

 


