
Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Dyrektora

 Szkoły Podstawowej w Złotorii

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(  Dz.  U.  z  2010r.  nr  113,  poz.  759  )wraz  z  późniejszymi  zmianami),  którego  wartość  nie 
przekracza kwot określonych w przepisach ustawy na podstawie art.  11 pkt.8 ustawy- prawo 
zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa gorących posiłków
dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Złotorii”

Złotoria, listopad 2011 r.
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Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Nazwa i adres zamawiającego.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4.  Zamówienia częściowe.

5. Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 .

6. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

7. Informacja o  ofercie wariantowej.

8. Termin wykonania zamówienia.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków.

10. Informacja  o oświadczeniach  lub dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

11. Uzupełnienie dokumentów.

12. Wykluczenie Wykonawcy.

13. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

14. Nazwiska osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

15. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zmawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

16. Wymagania dotyczące wadium.

17. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18. Termin związania ofertą.

19. Opis sposobu przygotowania oferty.

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą.

23. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,  jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach

27. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.
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1. Zamawiający.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii  

ul. Pomorska 11,

87-124 Złotoria

tel. /fax(056) 648-98-23

2. Tryb udzielenia zamówienia

     Przetarg nieograniczony na podstawie art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759).

3. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup  i  dostawa dla  uczniów  Szkoły  Podstawowej  w Złotorii  (dzieci  w wieku 5-13 lat), 
gorących posiłków przez 5 dni  w tygodniu (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem wakacji 
letnich, ferii zimowych i wiosennych oraz innych dni  wolnych od zajęć szkolnych. 
Gorący posiłek jest  zestawem jednodaniowym.

Zestaw gorącego posiłku powinien składać się z: 
- pierwszego dania przez 2 – 3 dni w tygodniu, tj. np. 300 ml zupy  z wkładką oraz 
pieczywem,
- drugiego dania przez 2 – 3 dni w tygodniu, tj. np. ryba, kotlet mielony, schabowy 
drobiowy – 100 g, ziemniaki 250 g, surówka, makaron z sosem i mięsem lub twarogiem, 
gulaszem z kaszą.

      Gorące posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zaleceniami i  
przypisanymi normami właściwymi dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat.
Posiłki oraz miejsce ich przygotowywania muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 11 
maja 2001r. o warunkach zdrowotnych  żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z 
późn. zm.) oraz pozostałych przepisów dotyczących żywienia zbiorowego.
Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem, na swój koszt. Samochód do 
przewozu gorących posiłków musi być przystosowany do przewozu żywności oraz 
spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.

    Średnia dzienna ilość posiłków ok. 82. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu bez 
żadnych  konsekwencji  dla  zamawiającego  (do  rozliczenia  przyjmuje  się  ilość  posiłków 
faktycznie zamówionych i dostarczonych).

 Kod PCV – 15894210-6
4. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 
1 pkt  7 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759).

6. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia
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Dostawy zakupionych  gorących posiłków od stycznia 2012 r. do grudnia  2012 r. 
własnym transportem do Szkoły Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11, codziennie do 
godz. 9.00, w dni nauki uczniów. 

9.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki:

1)  Złożą  ofertę  –  wypełnią  formularz,  który  stanowi  załącznik  Nr  1  do  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  i  zgodnie  z  wymogami  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

2)  Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  dysponują  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,

3)  Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759).

(Złożą oświadczenia - załącznik Nr 2 do specyfikacji)

9.2. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej 
SIWZ. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień tym wymaganiom spowoduje odrzucenie oferty.

9.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

10.1. Wraz z ofertą wykonawca złoży oświadczenie, które jest załącznikiem nr 2 do SIWZ.

11. Uzupełnienie dokumentów.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie 
Wykonawców,  którzy  w  wyznaczonym  terminie  nie  złożyli  dokumentów  potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.

12.Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w 
stosownie  do  treści  art.  24  ust.  1  i  2  u.  p.  z.p.  Zamawiający  (  niezwłocznie  po  wyborze 
najkorzystniejszej oferty) zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego  postępowania  –  o  ich  wykluczeniu  z  podaniem  uzasadnienia  faktycznego  i 
prawnego.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

13.1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  oraz  wszelkich 
wątpliwości  związanych  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  kierując  swoje 
zapytanie na piśmie lub za pomocą telefaksu.

13.2.  Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  związane  z  prowadzonym 
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy)
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13.3.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże  wykonawcom,  którym 
przekazał SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej na 
której umieszczone było ogłoszenie(art. 38 ust. 2)

13.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski lub informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

14. Nazwiska osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:

Wiesława Geras – dyrektor szkoły,

Adela Karaś – sekretarz szkoły

tel. /fax(056) 648-98-23

15. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

16. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18. Termin związania ofertą.

Składający  ofertę  pozostaje  nią  związany  na  okres  30  dni  kalendarzowych  od  daty  upływu 
terminu składania  ofert.  Wykonawca,  który złoży ofertę  może ją zmienić  lub wycofać  tylko 
przed upływem terminu składania ofert.

19. Opis sposobu przygotowania oferty.

19.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzem, który stanowi załącznik Nr 1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19.2. Wraz z ofertą oferent złoży oświadczenie (załącznik Nr 2 do specyfikacji).

19.3. Oferta oraz oświadczenie muszą być sporządzone w języku polskim pisemnie, bez użycia 
ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka.

19.4.  Oferta  oraz  oświadczenie  muszą  być  podpisane  przez  osoby wskazane  w dokumencie 
upoważniającym do występowanie w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby 
te muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty.

19.5.  Oferent  może  złożyć  tylko  jedną ofertę  z  jedną ostateczną  ceną  (art.  72 ust.  1  Prawo 
zamówień publicznych). Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert danego oferenta.

19.6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19.7. Oferta musi być złożona zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z 
napisem: „Oferta na zakup i dostawę gorących posiłków”
19.8.  Oferty  nie  spełniające  warunków  wymaganych  w  ustawie  lub  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia będą odrzucone na podstawie art.89 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

20.1.  Oferty  należy  składać  do  dnia  28.11.2011 r.  godz. 1000  w  Szkole Podstawowej w 
Złotorii ul. Pomorska11, pok. Nr 8 – Sekretariat, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej 
po terminie.
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20.2.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  ofertę  przed  terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.

20.3  Oferta złożona po terminie jest nieważna, nie rozpatruje się jej i odsyła bez otwierania. 
Oferty złożone po terminie,  oferty niepodpisane przez uprawnianą osobę oraz oferty złożone 
przez podmioty podlegające wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, nie będą rozpatrywane.

20.4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2011 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.

21.1.Cena musi zawierać wszystkie koszty wraz z podatkiem od towarów i usług. Tak wyliczoną 
cenę   z   zaokrągleniem   do   dwóch  miejsc  po  przecinku  zamieszcza  się 

w ofercie . Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza w rozliczeniu walut obcych. 

Zapłata za zakup i dostawę gorących posiłków będzie prowadzona w PLN.

23. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria:

Cena oferty – 100%

Punktacja:                          cena najtańszej oferty

                    Cena  =           -----------------------------      x 100

                                             cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

24.1.Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  zasadom 
określonym  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  i  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów podanych 
w punkcie 18.

24.2.Wyniki  postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając powyższe zawiadomienie 
wszystkim Wykonawcom.

24.3.Zamawiający zawrze umowę w prawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą.

24.4.W powiadomieniu wysłanym Wykonawcy,  którego ofertę wybrano Zamawiający określi 
miejsce i termin podpisania umowy.

25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

26.  Istotne  dla  zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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Postanowienia  oraz  zobowiązania  przyjęte  przez  oferenta  poprzez  złożenie  oferty 
odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej 
oferty przez zamawiającego na dostawę gorących posiłków, stanowią integralną część umowy 
(treść projektu umowy – załącznik nr 3).

27.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

27.l.  Wykonawcom,  oraz  innym  osobom,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu  niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy prawo 
zamówień publicznych. 
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