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I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu 

                           Małym 
                                       Kamień Mały 89 
Kod Miejscowość:          66 – 460 Witnica 
Strona www:                  www.zsrkm.pl 
E-mail:                           zsrkm@go.home.pl 
Telefon        (095) 751 58 26 
fax      (095) 751 58 26 
 
 II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
 
2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10, art. 39 oraz 
art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 ze zm.). 
 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 ze zm.). 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,                
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254). 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):    

55.52.31.00-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych 
55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków 
55.32.20.00-3 – Usługi gotowania posiłków 
55.52.40.00-9- Usługi dostarczania posiłków do szkół 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu                                 
i dostarczaniu posiłków dla wychowanków internatu ZSCKR w Kamieniu Małym w okresie od 
01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. Z wyłączeniem wybranych miesięcy okresu wakacji letnich                
i ferii zimowych, ustawowych świąt, dni oznaczonych przerw (m.in. dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-opiekuńczych), praktyk oraz dni o których Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę zgodnie z kalendarzem  roku szkolnego. Od poniedziałku do czwartku 
całodzienne wyżywienie, natomiast w piątki lub dni poprzedzające dzień wolny bez obiadu           
i kolacji. Szacowana liczba posiłków: Śniadania – 11040 szt, obiady dwudaniowe – 7920 szt., 
kolacja - 7920 szt.. Wiek uczniów 15 – 20 lat. 
3.  Posiłki obejmują: śniadanie (I i II), obiad dwudaniowy z kompotem, kolacje. 
4. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami                    
i przepisami prawa. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną                
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z wymogami i  normami żywienia dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2015 r. poz. 1256 – 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 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). 
5. Posiłek, sposób jego przygotowywania oraz transport powinien odbywać się                              
z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych, przewidzianych odpowiednimi normami             
i przepisami dotyczącymi warunków przygotowywania i jakości posiłków dla tej grupy 
wiekowej oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia obowiązujących w zakładach 
żywienia zbiorowego typu zamkniętego, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 
sierpnia 2015 r. 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 (t. Dz. U. 2015 r., poz. 1256) a także spełniać warunki określone w przepisach 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi 
aktami wykonawczymi do tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz.594). Bezwzględnie należy 
przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut 
Żywienia i Żywności. 
6. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki posiadające wymaganą przepisami 
kaloryczność i sporządzać je zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Posiłki muszą być 
wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności z 
wykluczeniem półproduktów. 
7. Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą być urozmaicone, wysokiej jakości co do 
wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, wykonane z produktów świeżych. Produkty 
świeże, pierwszej jakości, nabyte w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi i higienicznymi. 
8. Posiłki muszą być przygotowywanie z surowców tzn. nieprzetworzonego wcześniej mięsa, 
surowych warzyw (sezonowo, w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie  mrożonek 
warzywno-owocowych. Nie dopuszcza się produktów instant, gotowych sosów i ziemniaków 
z proszku typu puree). Zakazuje się stosowania konserw, produktów z glutaminianem sodu, 
produktów masłopodobnych, soków zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie. 
9. Transport posiłków powinien być prowadzony samochodami dostosowanymi do 
przewożenia środków spożywczych. Środek transportu winien być dopuszczony przez 
SANEPID do przewozu posiłków. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków                             
o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem 
zgodnie z normami HACCP. 
11. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w specjalistycznych termosach gwarantujących 
utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw. 
12. Wykonawca powinien przygotowywać posiłki zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez 
Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie, normami na składniki pokarmowe i półprodukty 
spożywcze dla dzieci i młodzieży. Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami 
racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, smaczne i atrakcyjne pod względem 
organoleptycznym. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania posiłków zgodnie                                  
z harmonogramem dostarczania posiłków: Śniadania – 6.00, Obiady – 12.30, Kolacje – 
17.30. 
14. Przedstawiania najpóźniej  1 dzień przed rozpoczęciem kolejnego dwutygodniowego 
okresu świadczenia usług jadłospis określający skład posiłku, kaloryczność i gramaturę na 
kolejne dwa tygodnie, uwzględniający potrzeby uczniów z różnymi dietami. Jadłospisy 
powinny być przygotowywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia                          
tj. dietetyka. 
15.  Posiłki będą wydawane w stołówce przez pracowników Zamawiającego. 
16. Zamawiający powiadomi wykonawcę o ostatecznej ilości posiłków w dniu 
poprzedzającym dzień realizacji zamówienia. 
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17. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 
przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z 
oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 
odpowiedzialnej za pobranie tych próbek. 
18. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole 
realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 
19. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd posiadający wymagane zgody na 
transport produktów żywnościowych, personel posiadający stosowne uprawnienia                           
i dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów sanitarnych właściwych dla 
osób/pracowników z zakresu objętego ustawą o zbiorowym żywieniu, pojemniki/naczynia do 
transportu i wydawania posiłków. 
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby wyznaczone przez Dyrektora 
Szkoły w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zgodności przestrzegania zasad 
wytyczonych przez Państwowy Zakład Higieny oraz przedstawicieli Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, stanu higienicznego pracownika cateringu oraz samochodu. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do mycia i wyparzania pojemników, termosów                  
w których dostarczane będą posiłki oraz  do  utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych   zgodnie   
z zastosowaniem przepisów bezpieczeństwa żywnościowego i sanitarnych. 
22. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego 
poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków 
wynikających  z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie w 
trakcie realizacji umowy prawo dostępu do protokołów pokontrolnych oraz wszystkich 
atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe 
wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. 
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów 
zleconej usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowywania 
posiłków i ich dostawy. 
24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż 
maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych 
roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między ilością 
usług wskazanych w SIWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną. Podana przez 
Zamawiającego maksymalna ilość przewidzianych posiłków ma charakter informacyjny. 
Zamawiający nie odpowiada za to, iż faktyczna ilość dostarczonych posiłków może być 
mniejsza niż zakładana. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem 
przedmiotu umowy, na podstawie faktur częściowych wystawianych po wykonaniu 
zamówienia w poszczególnych miesiącach zgodnie z ilością faktycznie dostarczonych  
posiłków. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną 
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

25. Minimalne wymagania dotyczące posiłków:  

Śniadania, kolacje powinny być dostępne w dwóch formach przemiennie:  
w formie zimnego bufetu + ciepły napój + pieczywo +warzywa np.: herbata, kakao, kawa                    
z mlekiem, pieczywo mieszane, drzem, masło, pasty, wędlina, jaja, ser (żółty, biały), 
pomidor, ogórek zielony, rzodkiewka , sałata, roszponka – Wykonawcy mają dowolność w 
komponowaniu zestawu  
lub  w formie ciepłego posiłku + ciepły napój + pieczywo np.: pieczywo mieszane, herbata, 
kakao, kawa z mlekiem, potrawy mleczne, omlet np. z warzywami, naleśniki, risotto, leczo, 
placki owsiane, racuchy, jajecznica, kiełbaska na gorąco – Wykonawcy pozostawia się 
dowolność  w komponowaniu zestawu. 
Na śniadanie zaleca się bułki (min 2 szt.), na kolacje chleb. 
Minimalna gramatura przypadająca na 1 posiłek: 
pieczywo: co najmniej 140 g  
masło: co najmniej 20 g 
wędlina: co najmniej 50 g 
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warzywa: co najmniej 50 g 
sery: co najmniej 40 g 
naleśniki z twarożkiem: co najmniej 200g. 
kiełbaska na gorąco: co najmniej 60 g. 
jajecznica: co najmniej 100 g. 
mleko: co najmniej 300 ml 
ciepły napój: co najmniej 200 ml. 
 
II Śniadanie do wyboru np: jogurt, serek, kefir co najmniej 150 g, owoc co najmniej 100 g, 
drożdżówka. 
 
Forma obiadu – obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie z surówką + sok lub napój lub 
kompot). 
Raz w tygodniu obowiązkowo danie rybne. 
Dopuszcza się raz w tygodniu dania: kopytka, pierogi, naleśniki lub krokiety 
Minimalna gramatura posiłków (obiad dwudaniowy) po obróbce cieplnej przypadająca na 
jedną porcję: 
zupy: co najmniej 350 ml. 
dania mięsne, kotlety, pulpety, ryba: co najmniej 100 g. 
ziemniaki z wody: co najmniej 150 g. 
ziemniaki puree: co najmniej 200 g. 
kasze danie podstawowe: co najmniej 250 g. 
makaron: co najmniej 250 g. 
gołąbki: 2 szt. polane sosem 
dania jarskie, naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety itp.: co najmniej 300 g. 
surówki: co najmniej 100 g. 
spaghetti: co najmniej  makaron 250 g, sos 200 g. 
sosy (bez mięsa): co najmniej 100 g. 
potrawka z mięsa: 200 g w tym 100 g. mięsa. 
zrazy z sosem: mięso 100 g., sos 100g. 
kompot: co najmniej 200 ml. 
Jadłospisy muszą być urozmaicone, nie dopuszcza się powtarzalności posiłków w dekadzie 
(10 dni). 
 
2. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 
lub całości zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.   
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Jeżeli 
część zamówienia ma być realizowana przez podwykonawców, to wykonawca zobowiązany 
jest opisać w ofercie tą część zamówienia. Zlecenie części przedmiotu umowy 
Podwykonawcy nie zmienni zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  w takim samym 
stopniu, jak to by były jego własne. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających art.67 
Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
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7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   
7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.   
8. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: 01.09.2016 r. -30.06.2017 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji, 
przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
  
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:    
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                     
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.                                 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od 
dnia uprawomocnienia się wyroku; 
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
  
W celu potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.                   
1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. należy przedłożyć 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.      
 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodną z ustawą. 
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2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                       
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                         
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                      
o udzielenie zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się                 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu               
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/niespełna. 
 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz,  
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych wg. wzoru stanowiącego. załącznik nr 3 do siwz,  
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wg. wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do siwz, 
A.4) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze 
decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
A.5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. wg. wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do siwz, 
A.6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli 
wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z art.26 ust. 2b 
ustawy. 
A.7) Wykaz niezbędny do oceny w kryterium „Doświadczenie wykonawcy” wraz z dowodami 
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, 
A.8) Oświadczenie dot. podwykonawcy - jeżeli dotyczy. W przypadku realizacji zamówienia             
z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku gdy 
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający pisemnego zobowiązania tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. 
B. Inne dokumenty: 
B.1) Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 
B.2) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. 
C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
C.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku są 
zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
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Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w  postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być 
przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
C.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A.3, A.5 dla każdego 
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
D.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione 
do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
D.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty 
D.3) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa                          
lub umocowania prawnego. 
D.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
D.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami  Zasady i formy przekazywania oświadczeń, 
wniosków i innych: 

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawia  i wykonawcy 
przekazują faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem punktu 2 i rozdziału 4. 

2.Protest i ewentualne przystąpienie do protestu należy złożyć w formie pisemnej                
w siedzibie Zamawiającego. Protesty i ewentualne przystąpienia do protestu przesłane 
faksem lub e-mailem nie będą brane pod uwagę. 

3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub e-
mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania   
www.zsrkm.pl .  

4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: 
Agnieszka Głuszko 
tel/fax   095 751 58 26 
e-mail: zsrkm@go.home.pl 
 
2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2. 
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt.2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

http://www.bip.witnica.pl/
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ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.zsrkm.pl 
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 
3. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej www.zsrkm.pl 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie 
prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny                      
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie 
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione 
zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia                 
o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 
 
IX. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających 
art.67 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 
  
X. Termin związania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
3.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
4.Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego.  
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
A. Przygotowanie oferty 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie              
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
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właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
8) Zaleca się aby wszystkie strony oferty spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
B. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                          
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,                    
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego                                 
z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy tym termin, na jaki została zawarta nie może 
być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
 
 
B. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
1.  Ofertę należy złożyć w dwóch  nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność                 
do terminu otwarcia ofert w:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 
Kamień Mały 89 
66-460 Witnica 
Sekretariat  
2. Opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być zaadresowane                                 
do zamawiającego na adres: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 
Kamień Mały 89 
66-460 Witnica 
3. Oznakowane następująco:  
„Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla 
wychowanków internatu ZSCKR w Kamieniu Małym”- nie otwierać do dnia              
27.07.2016 r. do godz. 9:30 
 
4. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej powinno być opisane 
nazwą i adresem  Wykonawcy. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji; 

5. Wykonawca może w każdym momencie zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę lub wycofanie 
oferty należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w zamkniętym 
opakowaniu/kopercie, oznakowanej w następujący sposób: 
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„ZAMIANA/WYCOFANIE OFERTY 

„Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla 
wychowanków internatu ZSCKR w Kamieniu Małym”- nie otwierać do dnia                
27.07.2016 r. do godz. 9:30  
Koperty oznaczone w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

Dokonywanie zmian lub wycofanie oferty jest możliwe tylko na zasad określonych                            
w niniejszej specyfikacji. 
 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 27.07.2016 r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat   
Oferty zostaną otwarte dnia: 27.07.2016 r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica. 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo                   
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                     
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. W ofercie powinna być przedstawiona cena za: 
3.1.  Dzienny koszt wsadu do kota (koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie dla 
jednego wychowanka z rozbiciem na poszczególne posiłki),  
3.2.  Usługa (tj. przygotowanie posiłków, dostarczenie do szkoły) dotycząca poszczególnych 
posiłków dla jednego wychowanka. 
3.3  Cenę posiłków po przemnożeniu całkowitego kosztu posiłku (wsad do kotła + usługa) 
przez szacunkową ilość posiłków. 
4.  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.   
5.   Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).   
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1 Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2 Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów: 
 
Cena – waga 95 % 
Doświadczenie Wykonawcy – waga 3% 
Termin zapłaty –waga 2 % 
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
5. Kryterium doświadczenie wykonawcy będzie rozpatrywane  na odstawie wskazanego                 
w wykazie usług doświadczenia w postaci doświadczenia w usługach, tj. za każdą 
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zrealizowaną usługę w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Zamawiający będzie 
przyznawał  punkty na bazując na informacjach zawartych w wykazie „Doświadczenie 
Wykonawcy” sporządzonym zgodnie z załącznikiem 6 do siwz. 

Zamawiający będzie punktował  wyłącznie doświadczenie własne Wykonawcy,                   
z wyłączeniem zastosowania art.26 ust.2 b ustawy Pzp. Wykaz usług ani dowody do 
wykazanych usług nie podlegają uzupełnieniu i wyjaśnieniu. 
Uwaga! Zamawiający przyjmuje, iż maksymalnie Wykonawca może wykazać się liczbą                   
3 usług w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. W przypadku wykazania się 
doświadczeniem  w więcej niż 3 usługach do przyznawania punktów  przyjmuje się 
maksymalnie 3. W przypadku nie dołączenia dowodów do wykazanych usług Wykonawca 
nie otrzyma punktów. 
Wykonawca, który wskaże  doświadczenie zgodnie z pkt. 5 w największej liczbie (3 max) – 
otrzymuje 3 pkt. – maksymalną liczbę punktów. 
Wykonawca, który nie wskaże żadnego doświadczenia zgodnie z pkt. 5 – otrzymuje 0 pkt. 
Pozostali Wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru dla kryterium 
Doświadczenie wykonawcy. 
6. Kryterium termin zapłaty – Oferta która przedstawi najdłuższy termin zapłaty dostanie 
maksymalną liczbę punktów z zastrzeżeniem że minimalny termin zapłaty wynosi 14 dni,               
a najdłuższy nie może być dłuższy niż 30 dni (ze względu na wymogi ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych).  
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze 
wzorami: 
 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 
 
Kryterium 1: Cena oferty 
 
cena oferty najtańszej 
___________________________   X 100 x 95 % 
 
cena oferty ocenianej 
 
 
Kryterium 2: Doświadczenie Wykonawcy 
 
ilość wykonanych usług oferty badanej 
 ______________________________________________   X 100 x 3 % 
 
 maksymalna ilość wykonanych usług (3) 
 
 
Kryterium 3: Termin zapłaty 
 
termin zapłaty badanej oferty 
____________________________________  X 100 x 2 % 
  
termin zapłaty oferty z najdłuższym terminem (max 30 dni) 
 
Ocena oferty = Cena oferty + Doświadczenie Wykonawcy + Termin zapłaty 
 
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
ilość punktów.  
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.            
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XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz                     
z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.zsrkm.pl 
 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną,  
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie 
umowy przed upływem ww. terminów. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna               
z przesłanek unieważnienia postępowania. 
 
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
1. Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  
 
 XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy. 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                    
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z  treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
3. Postanowienia umowy zawarto w załączniku numer 2 do SIWZ. – wzorze umowy.  
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes                         
w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie  ustawy na 
które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu  odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zmawiającego. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność 
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pocztą. 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec  postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego –www.zsrkm.pl 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6,7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. 
9. Jeżeli zamawiający pomimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu. 
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
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13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 
15. Kopię odwołania Zamawiający: 
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej – www.zsrkm.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes                           
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 
20.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – art. 198) 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg. poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
pracy – urzędowania. 
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,                 

z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco 
utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą 
one być udostępnione.  
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.                       
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Kodeks 
Cywilny. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Wzór umowy -  Załącznik nr 2 do SIWZ  
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ 
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5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej  - Załącznik nr 5 do SIWZ, 
6. Wykaz niezbędny do oceny w kryterium „Doświadczenie wykonawcy” - Załącznik nr 6 do 
SIWZ, 
 


